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 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

  داب والفنوناآل  :معهد  أوكلٌة 

  الفنون:            قسم 

 إعتماد التخصص وتارٌخه رقم قرار: 

 116ٌعدل وٌتمم المقرر رقم .....2013جوان03:.....مؤرخ فً..419:... قرار رقم
 2005اكتوبر20مؤرخ فً 

 

 

 )*(:المشاركون اآلخرون -3
 /                      :المؤسسات الشرٌكة األخرى -

  ٌن المهنٌةإجباري لعروض التكو
 
 

 

 :اآلخرون و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌونالمؤسسات  -
 
 

          /                                                                                
 

 :األجانب  الدولٌون الشركاء -
 

/                                                                                

 

 
 
 

 :إطار وأهداف التكوٌن -4
 مكانة المشروع: للتكوٌنالتنظٌم العام   –أ 

سواء من نفس فرقة )فً حالة اقتراح عدة تكوٌنات فً اللٌسانس أو وجود تكوٌنات متكفل بها من قبل المؤسسة 
  :األخرى وفق الشكل التالً بالشعبٌرجى تحدٌد مكانة هذا المشروع مقارنة ( التكوٌن أو فرق تكوٌن أخرى
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 أهداف التكوٌن -ب

 (على األكثر سطرا 20)عند نهاٌة التكوٌن المستهدفة، المعرفة المكتسبة الكفاءات *
: 

 

ٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ٚأِب ِٓ خالي ٘زا اٌزى٠ٛٓ ٠ىزغت ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ فٟ ا 

اٌّؼبسف إٌظش٠خ فززّضً فٟ ئطالػٗ ػٍٝ ربس٠خ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ػٍٝ اِزذاد اٌؼصٛس ٚصٛال ئٌٝ اٌفٓ 

اٌّؼبصش ٚاٌز١١ّض ث١ٓ اٌّذاسط اٌف١ٕخ ٚأعب١ٌت أشٙش اٌشعب١ِٓ ٚاٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚلشاءح ٚرؾ١ًٍ اٌؼًّ 

اٌصٛسح ٚ لٛاػذ ػٍُ اٌغّبي  بئ١خ١ّ١دٚاد اٌمشاءح رزّضً فٟ عاٌفٕٟ ِٓ خالي رٛظ١ف ِغّٛػخ ِٓ أ

وّب ٠طٍغ ػٍٝ ػٍُ اٌجصش٠بد ٚرؾذ٠ذا آ١ٌخ ئدسان اٌٍْٛ ٚػاللخ اٌضٛء ثبٌٍْٛ ٚاٌشؤ٠خ  ٚٔظش٠بد اٌفٓ

اٌطبٌت   اٌمٛاػذ األعبع١خ فٟ اٌشعُ  ج١م١خ ف١زؼٍُٚأِب ِٓ إٌبؽ١خ اٌزط ِٓ خالي فُٙ اٌىشِٚبر١ضَ ، 

ٚاٌزظ١ًٍ ٚأٔٛاع  ١ّٕخ دلخ اٌّالؽظخ ٚاعزخذاَ اٌم١بعبد ٚإٌغتثشىً ع١ٍُ ثبالػزّبد ػٍٝ رّبس٠ٓ فٟ ر

 

:اُْؼجخ  

 

 

 اُز٤ْٖٔ
 

 

 اُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ
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ٚلٛاػذ  اٌزٙش١ش ٚاٌز٠ٍٛٓ ٚرم١ٕبرٗ اٌّخزٍفخ ثبخزالف أعب١ٌت اٌّذاسط اٌف١ٕخ ٚاخزالف اٌخبِبد ٚاألعطؼ 

   .   األوبد٠ّٟ  ٚاٌخظ ٚاٌزشش٠ؼ  ٚوً ِب ٠إعظ ٌٍزؼج١ش اٌزشى١ٍٟ إٌّظٛس ٌزّض١ً اٌجؼذ اٌضبٌش 

 
 

 (على األكثر سطرا 20) ةالمستهدف هالت و الكفاءاتالمؤ -ج

 
ٌستهدف التكوٌن منح الطالب كفاءة فً التعبٌر التشكٌلً بمختلف األسالٌب الفنٌة األكادٌمٌة  

وخبرة فً استخدام مختلف الخامات واألدوات وتنمٌة القدرة على المالحظة والنقل وتكوٌن رصٌد 

عمال الفنٌة وتذوقها والتمٌٌز بٌن األسالٌب والمدارس معرفً نظري ٌمكن من قراءة وتحلٌل األ

الفنٌة وفهم آلٌة إدراك اللون  وعالقة اللون بالشكل وتنمٌة القدرة على البحث واإلبداع فً مجال 

الفنون التشكٌلٌة من خالل ما ٌمارسه من أعمال موجهة تتطلب التوفٌق فً اختٌار الشكل واللون 

اة التناسق والتناغم والجمال مع الدقة فً التنفٌذ والتحكم فً والموضوع أي المضمون مع مراع

التقنٌات والتمرن على مختلف األدوات والخامات كما ٌكتسب معلومات منهجٌة فً تحرٌر مذكرة 

تخرجٌه بشطرٌها النظري والتطبٌقً وٌقف مٌدانٌا على واقع الممارسة فً الفن التشكٌلً  سواء 

مما ٌؤهله لعدة وظائف سواء فً التربٌة والتعلٌم أو فً .نا تطبٌقٌا كان العمل نحتا او رسما أو ف

مكتب دراسات أو فً شركات اإلشهار أو فً  المصانع والمؤسسات الصغٌرة التً  ورشة خاصة

وما إلى بتكار أنواع الدٌكور المسارح ال أو فً  تحتاج إلى الرسم الغرافٌكً فً التغلٌف والتعلٌب 

 .تشكٌلًذلك من مهن الفنان ال

 
 القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل -د
 

 ( المتوسط والثانوي) قطاع التربٌة والتعلٌم 
 ؤسسات الثقافٌة الم

 القنوات التلفزٌونٌة 
 دور النشر والطباعة

 المدارس الجهوٌة للفنون الجمٌلة
 المؤسسات اإلشهارٌة 

. اٌزذس٠ظ فٟ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ     

خطبط: َ ثبٌؾشٚف ِّبسعخ ٚظ١فخ سعب  

ِّبسعخ اٌذ٠ىٛس اٌّغشؽٟ   

 ِّبسعخ اٌزغ١١ش اٌضمبفٟ فٟ دٚس اٌضمبفخ ٚفٟ اٌّغبسػ

ئداسح ِصٍؾخ صمبف١خ ثبإللبِبد اٌغبِؼ١خ    

 االػالَ ٚاالرصبي
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 ِغزشبس صمبفٟ فٟ اٌٛال٠خ

اٌخ.....اٌطجبػخ ٚفْٕٛ اٌىزبة/   

 
 
 الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 
 تصمٌم

 
 السٌنما

 

 لمتابعة التكوٌن النجاعة  تمؤشرا -و
 

 تقرٌراللجان البٌداغوجٌة للقسم
 

 متابعة رؤساء المٌدان و الشعب
 
 تقرٌر اللجنة العلمٌة للقسم 
 

 تقرٌر الوصً
 

  تقرٌر التربص
 

 مشروع نهاٌة التخرج
 

 : وما سجل من مالحظات مٌدانٌا هو 
 إلى التخصصات نتقال من الجذع المشتركازدٌاد الطلب على هذا التخصص عند اال -
 
 هو تمكن العدٌد من الطلبة من مواصلة تكوٌنهم فً الخارج بال صعوبات من مؤشرات نجاعة التكوٌن -

 المتخرجٌن استوعبهم عالم التشغٌل  ٌن ضئٌل جدا فمعظممعدل البطالة عند المتخرج -

 أكبر نسبة للناجحٌن فً شهادة الدكتوراه من شعبة  الفنون البصرٌة  -

 متخرجٌن السهل مع برامج  تخصصات الماسترتكٌف ال -

 نجاح نسبة كبٌرة منهم فً مسابقات االلتحاق بالتعلٌم فً الطورٌن الثانً والثالث-

 النشاطات الفنٌة المسجلة من معارض فنٌة طالبٌة-

 اجتهاد فرٌق التكوٌن فً تحسٌن البرامج -

 

 اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-5
  قدرات التأطٌر -أ



9                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 (صح عنها من خالل أعداد الطلبة الذٌن ٌمكن إدماجهم فً التكوٌن قٌد العرضٌف) * 
 طالبا 15ٌضم كل فوج  افواج 4مقعد فً  60



ً
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 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ

 (إجباري لعرض التكوٌن المهنً) ٌعبئ وٌصادق علٌه من طرف الكلٌة أو المعهد  التأطٌر الخارجً -2ب

التخصص  شهادة شهادة التدرجمؤسسة اإلرتباط      االسم واللقب
 دكتوراه -ماجستٌر 

 التوقٌع المادة المدرسة الرتبة

المعهد مصادقة الكلٌة أو    مصادقة القسم 



12 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظ  اٌّإعغخ   

 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ

 تكوٌنالمسخرة للالبشرٌة  مواردالحوصلة اإلجمالٌة لل -3ب

المجموع  الخارجً العدد الداخلً لعددا  الرتبة  

 أستاذ التعلٌم العالً 1

 أستاذ محاضر أ 2

 أستاذ محاضر ب

 أستاذ مساعد أ 8

 أستاذ مساعد ب 1

  أخرى

 المجموع 12 12

مستخدمو الدعم والتقنٌٌن: أخرى

 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-6
 ابر البٌداغوجٌة والتجهٌزاتالمخ -أ

 (بطاقة لكل مخبر ).المقترح نبالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوٌ تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة

 الجمالٌات البصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائر:عنوان المخبر 

وعتادا فً طور  التجهٌز  فضاء     (عدد الطلبة)قدرات االستٌعاب 

العدد  المالحظات التجهٌز عنوان الرقم  

 فً طور التجهٌز فضاء وعتادا
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 (إجباري للعرض التكوٌن  المهنً) مٌادٌن التربص و التكوٌن فً المؤسسات -ب

 

 التربصمدة  عدد الطلبة مكان التربص 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 (عرض التكوٌن المقترحب عالقته)التوثٌق المتوفر  -ج
 إجباري                              

  
 :التوثٌق المتوفر

 مراجع فً تقنٌات الرسم   
 مراجع فً تقنٌات التلوٌن
 مراجع فً علم المنظور
 مراجع فً علم التشرٌح

 مراجع فً تارٌخ الفن
 علم الجمال مراجع فً 

 مراجع فً االعالم اآللً
 فً اآلنفوغرافٌا  logiciels برمجٌات 

 مراجع فً منهجٌة البحث العلمً
 :عالقته بعرض التكوٌن 
وكل هذه المراجع  لها عالقة مباشرة مع الوحدات والمواد التعلٌمٌة  األساسٌة والمنهجٌة واالستكشافٌة واألفقٌة   

حٌث  ٌعتمد علٌها االستاذ فً تحضٌر الدرس وٌلجأ إلٌها الطالب  التً  ٌتضمنها هذا التكوٌن  
 .لالطالع أو إلنجاز األبحاث العلمٌة التً ٌكلف بها
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 المكتبة المتوفرة بالمعهد أو الكلٌة  األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم و االتصالفضاءات  -د
 

 المكتبة
 
 ورشة الرسم 
 

 افٌاورشة األنفوغر
  
 
 
 

 ورشة الرسم  :  
   قدرة االستٌعاب 30 طالب

 

التجهٌز اسم العدد المالحظات  الرقم 

 30 
 

 

 
30 

 

 

01 

Chevalet                    مسند 

 

 tabouret                      مقعد

 

   Projecteur               منوار 

            

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 
 20: قدرات االستٌعاب:    فٌا ورشة إعالم آلً وآنفوغرا

 

العدد  المالحظات التجهٌز اسم  الرقم    

.  20pc.o 

 

 

2 Station. 

 

1 

1 

3 

 Ensemble informatique 

avec des PC ordinaires.  

 

Stations MAC. 

 

- scanners (A4et A3) 

Copieur 

imprimante 

 

 1 Logiciels : 

 

2D : 

Adobe photoshop, 
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illustrator, coreldraw, corel 

photo, Alias SketchBook 

Pro, autocad. 

 

3D : 

3D studio max. 

 

Traitement vidéo et 

compositing : 

Adobe After Effect. 
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II- التخصصً بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
قاعدة التعلٌم المشترك للسنة األولى والثانٌة ب الوزارٌة الخاصةٌدمج مالحق القرارات )

 (  للمٌدان والشعبة
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 :السداسً األول جذع مشترك -
 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أخرى أعمال أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          تصوٌر (إخ/إج) 1و ت أ 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 ربه٣ـ اُلٖ اُول٣ْ 1المادة 

ربه٣ـ أَُوػ اُول٣ْ  2المادة 

ٖٓ ا٤ُٞٗبٕ إ٠ُ اُؼٖو 

 اُؾل٣ش

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1

          تجسٌد (إخ/إج) 2و ت أ 

ربه٣ـ ا٤ٍُٞٔو٠  1المادة 

 اُـوث٤خ ٝٗظو٣برٜب

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 تارٌخ السٌنما الصامتة 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

           (إخ/إج) 1و ت م 

 x x 3 2   د30سا1 د30سا1 ٜٓ٘غ٤خ ػبٓخ 1المادة 

   3 2   د30سا1  ٌُزبث٢رو٤٘بد اُزؼج٤و ا 2المادة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

           (إخ/إج)1و ت إ  

 x  2 2    30سا1 صوبكخ ٝٓغزٔغ  1المادة 

 x x 2 2   د30سا1  ٓجبكئ اُزوعٔخ 2المادة 

 x  2 2   30سا1 30سا1 ػِْ اُغٔبٍ 3المادة 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          (خإ/إج)1 ف و ت أ

 x x 1 1   30سا1  لغة اجنبٌة 1المادة 

 x x 1 1   د30سا1  إعالم آلً 2المادة 

   30 24   سا15 د30سا10  5مجموع السداسً 

 
 

 



18                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 
 :جذع مشترك السداسً الثانً -
 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة وع أسب15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          تصوٌر (إخ/إج) 1و ت أ 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 ربه٣ـ اُلٖ اُؾل٣ش 1المادة 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 أر٤بهاد َٓوؽ٤خ ؽل٣ضخ 2المادة 

          تجسٌد (إخ/إج) 2و ت أ 

ربه٣ـ ا٤ٍُٞٔو٠  1المادة 

 اُؾل٣ضخ

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 تارٌخ السٌنما الناطقة 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

           (إخ/إج) 1و ت م 

 x x 3 2   د30سا1 د30سا1 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 1المادة 

   3 2   د30سا1  ٤و ّل٢ٜرؼج 2المادة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

           (إخ/إج)1و ت إ  

ػِْ اعزٔبع اُلٖ   1المادة 

 ٝاُضوبكخ

 x  2 2    30سا1

ػِْ اُ٘لٌ اإلثلاع  2المادة 

 اُل٢٘

 x  2 2    30سا1

 x x 2 2   سا3  ٓجبكئ كٖ اُوٍْ 3المادة 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          (إخ/إج)1 ف و ت أ

 x x 1 1   30سا1  لغة إنجلٌزٌة 1المادة 

 x x 1 1   د30سا1  إعالم آلً 2المادة 

   30 24   سا15 د30سا10  5مجموع السداسً 

 
 



19                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 : الثالث  السداسً -
 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 ٌٌمنوع التق

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          تصوٌر (إخ/إج) 1و ت أ 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 هٍْ 1المادة 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 ًوٝٓبر٤يّ 2المادة 

          تجسٌد (إخ/إج) 2و ت أ 

 x x 5 4   د30سا1 د30سا1 كٖ ػٖو اُٜ٘ضخ 1المادة 

 x x 5 4   د30سا1 د30سا1 غرافٌزم 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

           (إخ/إج) 1و ت م 

ٜٓ٘غ٤خ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش  1المادة 

 اُؼ٢ِٔ

 x  3 2    د30سا1

 x  2 2     ٖٓطِؾبد ك٤٘خ 

          ٌةتعلٌم اإلسكتشافالوحدات 

           (إخ/إج)1و ت إ  

 x  2 2    30سا1 ٤ٔ٤ٍُٞٞع٤ب  1المادة 

 x  2 2    30سا1 إػالّ ٝؿزٖبٍ 2المادة 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          (إخ/إج)1 ف و ت أ

 x  2 1    30سا1 أنفوغرافٌا 1المادة 

 x  1 1    30سا1 لغة أجنبٌة 2المادة 

   30 24 2  سا6 سا15  5لسداسً مجموع ا

 
 

 

 

 

 



20                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 :السداسً الرابع -
 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          تصوٌر (إخ/إج) 1 و ت أ

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 هٍْ 1المادة 

 x x 4 3   سا3  ٝهّخ اُٖجبؿخ 2المادة 

  x 4 3   د30سا1 د30سا1 ؿواك٤يّ 

          تجسٌد (إخ/إج) 2و ت أ 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 كٖ ٓؼبٕو 1المادة 

 x x 4 3   د30سا1 د30سا1 منظور 2المادة 

          التعلٌم المنهجٌة وحدات

           (إخ/إج) 1و ت م 

 x  3 2    د30سا1 ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 1المادة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

           (إخ/إج)1و ت إ  

ؽضبهح ػوث٤خ   1المادة 

 إٍال٤ٓخ

 x  2 2    30سا1

 x  2 2    30سا1 ػِْ أُزبؽق 2المادة 

          تعلٌم األفقٌةلاوحدة 

          (إخ/إج)1 ف و ت أ

 x  2 1    د30سا1 أنفوغرافٌا 1المادة 

 x  1 1    د30سا1 لغة أجنبٌة 

   30 23   سا9 د30سا13  5مجموع السداسً 

 

 

 

 

 

 



21                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 
 :السداسً الخامس -5
 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 رصدةاأل المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          تصوٌر (إخ/إج) 1و ت أ 

 x x 5 4   سا2 د30سا1 هٍْ 1المادة 

 x x 5 4 1  سا2 د30سا1 أُٞإ 2المادة 

          تجسٌد (إخ/إج) 2و ت أ 

 x x 5 4 1  سا2 د30سا1 ٗؾذ 1المادة 

 x x 3 3   سا2 د30سا1 علم التشرٌح الفنً 2المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

           (إخ/إج) 1و ت م 

 x x 6 5   د30سا1 د30سا1 ٜٓ٘غ٤خ ٓزقٖٖخ 1المادة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

           (إخ/إج)1و ت إ  

 x x 2 1   30سا1 30سا1 ٓؤصواد ثٖو٣خ  1المادة 

 x x 2 1   ا30سا1 30سا1 ارٖبٍ 2المادة 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          (إخ/إج)1 ف و ت أ

 x x 2 1   30سا1  فرنسٌة 1المادة 

   30 23 2  سا14 د30سا10  5مجموع السداسً 

 
 

 

 

 

 

 

 



22                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 
 :السداسً السادس-6

 

 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          (إخ/إج) 1و ت أ 

ٓلاهً اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ  1المادة 

 ائوك٢ اُغي

 x x 6 4 سا2  د30سا1 د30سا1

 x x 8 5   د30سا1 د30سا1 رؾ٤َِ األػٔبٍ اُل٤٘خ 2المادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 

 x x 6 4 سا2  سا2  ؽغْ ٝكضبء 1المادة 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إخ/إج) 1و ت م 

 x x 8 4 سا2  د30سا1 د30سا1 ٜٓ٘غ٤خ أُْوٝع 1المادة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

          (إخ/إج)1و ت إ  

 x x 1 1    د30سا1 اُلَبك ٝأفاله٤بد اُؼَٔ 1المادة 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          (إخ/إج)1 ف و ت أ

 x x 1 1   د30سا1  فرنسٌة 1المادة 

   30 19 سا6  سا8 سا6  6مجموع السداسً



23                                                                             اٌّإعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 للتكوٌنإجمالٌة  لةحوص-7

بالنسبة لكل ،  لكل السداسٌات األعمال الموجهةٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات و) 
 (التعلٌمٌة تأنماط الوحدا
 

 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

سا990 سا90  د30سا247  د30سا157  سا495   محاضرة 

سا1005 سا135  سا135  سا135  سا600   أعمال موجهة 

 أعمال تطبٌقٌة     

 عمل شخصً     

سا120 سا30    سا90  (حدد)عمل آخر   

سا2115 سا225  د30سا382  د30سا322  سا1185   المجموع 

 األرصدة 108 34 25 13 180

 
99.98=100 

7,22 13,88 18,88 60 
األرصدة لكل % 

 وحدة تعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةمفصل بطاقة تقدٌم) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



25                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 فنون تشكٌلٌة:عنوان اللٌسانس
 

 الخامس: السداسً
 األساسٌة:وحدة التعلٌم 

 رسم:المادة 
  5:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

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

ٝاُزٔوٕ ػ٠ِ رٔض٤َ اُزؼبث٤و اُٞع٤ٜخ ٝاُؾوًبد ، اُزٔوٕ  ٝروب٤ٍٔٚ اإلَٗبَٕٗت ٝه٤بٍبد عَْ  اًزَبة ٓؼِٞٓبد ٜٓٔخ ك٢

 ٢اُوٍْ اُز٤ٔ٘ط٢ اَُو٣غ ٝ هٍْ اُ٘ٔٞمط اُؾ٢، رأ٤َٛ اُطبُت ُِز٣ٖٞو اُٞاهؼ ػ٠ِ
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

معارف أساسٌة فً الرسم بشكل سلٌم بتطبٌق قواعد ضبط اإلطار وتركٌز الصورة وبناء التكوٌن و استعمال 
 .ٌر القٌاسات والنسب والمنظور والتظلٌل والتهش

 
 :المادة محتوى

 الرسم التشبٌهً فً الكالسٌكٌة
 ةالواقعٌ والمدرسة الرسم التشبٌهً

 النظرٌة االنعكاسٌة وعالقة الفن بالمجتمع 
 الرسم التشبٌهً والمدرسة الرومانسٌة

 الرسم التشبٌهً فً المدرسة التعبٌرٌة 
 

 رٔض٤َ اُْق٤ٖبد: 

 اُو٤بٍبد
 ه٤بٍبد عَْ اُوعَ

 ه٤بٍبد عَْ األٗض٠

 ه٤بٍبد عَْ اُطلَ 

 ا٤ٌَُٜ اُؼظ٢ٔ :ٓجبكئ ك٢ رْو٣ؼ عَْ االَٗبٕ 

 ٝاُؼضالد 

 :رٔبه٣ٖ ك٢ هٍْ اٌُو٤ًٝبد  

 ثزو٤٘خ هِْ اُوٕبٓ 

 رو٤٘خ اُوِْ اُلؾ٢ٔ

 :اٌُو٤ًٝبد أُؼٔوخ ُألّقبٓ

 ثبُوِْ ٝاُوِْ اُلؾ٢ٔ  

  اُؾجو ا٢٘٤ُٖ ٝاالُٞإ أُبئ٤خثزو٤٘خ  

 :ه٤وخكهاٍخ  كػ٘بٕو ٖٓ االَٗبٕ  هٍْ 

 اُٞعٚ  

 :هٍْ األػضبء

 رو٤٘بد اُزظ٤َِ ٝاُز٤ْٜو ٝرغ٤َل أٌُِٔ  

 :ا٤ٔٛخ أُالٓؼ اُٞع٤ٜخ ٝاُؾوًبد اُغ٤َٔخ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ اُجؼل اُؼبطل٢ ك٢ اُوٍْ اُزْج٢ٜ٤ ٝاُٞاهؼ٢

 اُ٘ٔٞمط اُؾ٢:هٍْ



26                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 هٍْ ٕٞهح ّق٤ٖخ ثبألهالّ أُِٞٗخ رو٤٘خ اُ٘وَ ػٖ ٕٞهح كٞرٞؿواك٤خ: ُجٞهرو٣ٚا
 

 باريإج
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 

 مستمر  وإختبار
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 
 

André Scobeltzine : « Apprendre à dessiner »,  2008, Oskar Editions (2011) 

 

Charles Bargue, Jean Léon Gérôme : « Cours de dessin », 2003, ACR Edition 

 

Renaud d’Enfert : « L’enseignement du dessin en France. Figure humaine et dessin géométrique 

(1750-1850) », 2003, Belin 

Agnès Maupré : « Petit traité de morphologie », Futuropolis, 2008 

  josé M.Parramon Perspectiva para artistas Parramon Ediciones. S.A. Barcelona1993 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



27                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 الخامس: السداسً
 أساسٌة:وحدة التعلٌم 

 ألوان:المادة 
 5:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
اُظ٤ِخ اُزؾٌْ ك٢ رو٤٘بد االًو٤ِ٣ي ٝاالُٞإ اُزؾٌْ ك٢ اُلوّبح ُزغ٤َل أُ٘ؾ٤٘بد /اًزَبة ًلبءح ك٢ رل٤ٌي إُِٞ ا٠ُ كهعبد

ٝاُٞاهؼ٤خ    خاالٗطجبػ٤:ٛت اأُن أْٛ  االطالع ػ٠ِ/ر٤ٔ٘خ كهخ أُالؽظخ ٝإكهاى أُ٘ظٞه اُٜٞائ٢ ثبُؼ٤ٖ أُغوكح /أُبئ٤خ ٝاُي٣ز٤خ

 إكهاًٚ ٝرٔض٤َ رلهعبرٚ أٍب٤ُت ر٘ل٤نٛب ٝرو٤٘برٜب ٝفبٓبرٜب ، اُزٔوٕ ػ٠ِ رغ٤َل أُٞاك ثبُِٕٞ ، كْٜ آ٤ُخٝٝاُزٌؼ٤ج٤خ 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 معرفة الخامات األدوات ومبادئ فً الكروماتٌزم  القواعد األساسٌة فً الرسم والتلوٌن
 

 :المادة محتوى
 رٔض٤َ ػ٘بٕو أٍب٤ٍخ ك٢ أُْبٛل اُطج٤ؼ٤خ ثبالًو٤ِ٣ي:

اٗٞاع اُلوُ ٝرو٤٘بد اٍزؼٔبُٜب   

٤ًٝل٤خ اٍزؼٔبُٜب ثب٤ُزخ االُٞإ/  

رو٤٘خ ٍبئَ اُزـط٤خ/  

 رطج٤ن: اُزٔوٕ ػ٠ِ هٍْ

,,,,ؽ٤ٞاٗبد أٝأ٤ّبء ٓ٘بىٍ: ػ٘بٕو إلضلبء اُؾ٣ٞ٤خ/ األؽغبه ٝاُزواة/ اُ٘جبربد / اُغجبٍ/ األّغبه / أَُبء  

 إُِٞ ٝأُ٘ظٞه

أص٤و اُجؼل ك٢ إُِٞر  

 رطج٤ن هٍْ أّغبه ثبُٔ٘ظٞه اُٜٞائ٢

 اُز٣ِٖٞ ك٢ أُنٛت االٗطجبػ٢ /اٍِٞثٚ رو٤٘برٚ

ٝرٔض٤َ اُزبص٤واد اُٞهز٤خ ُالضبءح ،/٤ٔٓياد إُِٞ ػ٘ل االٗطجبػ٤٤ٖ ٍو اُزلهعبد ا٤ُِٗٞخ /   

 رطج٤ن:

  اُزٔوٕ ػ٠ِ رؾض٤و هٔبّخ هٍْ

هٍْ ٓ٘ظو اٗطجبػ٢ افز٤به١   

 ك٢٘ رؾض٤و ٓؼوٗ 
اسلوبه تقنٌاته/  التصوٌر فً المدرسة الواقعٌة) -  

اُلوم ث٤ٖ اٌُال٤ٌ٤ٍخ ٝاُٞاهؼ٤خ ٝاالٗطجبػ٤خ ٖٓ ؽ٤ش أُٞضٞع ٝاُزو٤٘خ ٝاألٍِٞة-2  

رلهعبد  -كهاٍخ أُالٓؼ ٝاُؾوًبد اُغ٤َٔخ كهاٍخ. اُو٤بٍبد اَُ٘ت اُزْو٣ؼ: اكٝاد اُجالؿخ ك٢ اُوٍْ اُزْج٢ٜ٤ -3

ٝاُزضبك -أُ٘ؾ٤٘بد اُظ٤ِخ  -اُزلهعبد ا٤ُِٗٞخ-ٝإلخ ٓزؼلكح اُلالالد  أُالثٌ ٓبكح -األهْٔخ،  

 : هٍْ ْٜٓل ٝاهؼ٢ ٗوال ػٖ ٕٞهحكٞرٞؿواك٤خ ثبألًو٤ِ٣ي-3

  -ر٘ل٤ن اُوٍْ كهاٍخ أُالٓؼ اُٞع٤ٜخ ٝاُؾوًبد اُغ٤َٔخ -اُج٘بء ٝاُز٣ٌٖٞ –اُجؾش ك٢ أُٞضٞع ، ضجظ اإلطبه 

أ١ رطج٤ن اُزو٤٘خ االٗطجبػ٤خ ك٢ اُوٍْ  –ثبٍزؼٔبٍ اُجوغ ا٤ُِٗٞخ اُ٘و٤خ ك٢ َٓبؽبد ٓزغبٝهح  ر٘ل٤ن اُز٣ِٖٞ –اُجؾش ك٢ األُٞإ 

 اُٞاهؼ٢ 

 : اُزٌؼ٤ج٤خ-4
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 ٓلٜٜٞٓب كَِلزٜب رو٤٘برٜب

 :إٗغبى هٍْ رٌؼ٤ج٢  ثبٍزؼٔبٍ رو٤٘خ اُِٖن  

 رؾل٣ل أُٞضٞع

 اُجؾش ك٢ اُز٣ٌٖٞ

 كهاٍخ إُِٞ

 ر٘ل٤ن

ٓقزبهح إٗغبى هٍْ ؽو ٝكن ٓلهٍخ ك٤٘خ-5  

 ٓؼوٗ عٔبػ٢-6
 إجباري

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 
 متواصل وإمتحان 

 إجباري
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 

Felix Bracquemond : « Du dessin et de la couleur », original 1883 (Gallica téléchargeable), réédité en 2010 
par Hermann Éditeurs 

Etienne dinet les fléaux de la peinture moyens de les combatre  

Peindre des paysages à l'acrylique, c'est facile de Terry Harrison et Sylvaine Couet (30 août 2012) 

Les pigments et les liants : Technique contemporaine de Florence Malcombe (26 août 2010) 

Le nuancier de l'acrylique : Petit guide des mélanges de couleurs de Ian Sidaway et Laurent Gauthier 

(23 septembre 2010) 

Acrylique : Méthode de perfectionnement de Karen S.J. Keable (9 septembre 2008) 

Initiation à l'acrylique : Matériel, techniques, conseils de Collectif (20 septembre 2001) 

Initiation à l'acrylique : Matériel, techniques, conseils de Collectif (20 septembre 2001) 

 ػف١ف ثٕٙغٟ ارغب٘بد اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ ِطجؼخ ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالسشبد اٌمِٟٛ ة د

1971ع١ذٟٔ فٍٕىشز١ٓ اٌٛالؼ١خ فٟ اٌفٓ رش ِغب٘ذ ػجذ إٌّؼُ ِغب٘ذ ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ ٌٍزب١ٌف ٚإٌشش اٌمب٘شح    

 

  1999ؽِٞإ كَِلخ األُٞإ كاه اٌُزبة ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ُج٘بٕ 
Jean Petit, Jacques Roire, Henri Valot, Des liants et des couleurs pour servir aux artistes peintres et aux restaurateurs, Erec 
editions, 1995 Paris. 
Art de la couleur, livre d'étude sur les couleurs (OCLC 25840781) 
 Johann Wolfgang von Goethe THÉORIE DES COULEURS  édition imprimée collector grand luxe 
Comment peindre le paysage .Bordas, Paris, 1983 , 
ISBN : 2-04-007969-6 

-Comment peindre une nature morte Bordas, S. A., Paris1994 ISBN 2-04-018417-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/Peindre-paysages-lacrylique-cest-facile/dp/2756509108/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-6
http://www.amazon.fr/Terry-Harrison/e/B004MPSWO0/ref=sr_ntt_srch_lnk_6?qid=1362849203&sr=1-6
http://www.amazon.fr/pigments-liants-Technique-contemporaine/dp/2844151647/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-7
http://www.amazon.fr/Florence-Malcombe/e/B004N2N3KK/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?qid=1362849203&sr=1-7
http://www.amazon.fr/nuancier-lacrylique-Petit-m%C3%A9langes-couleurs/dp/2212128096/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-12
http://www.amazon.fr/Ian-Sidaway/e/B004N4ILK0/ref=sr_ntt_srch_lnk_12?qid=1362849203&sr=1-12
http://www.amazon.fr/Acrylique-perfectionnement-Karen-S-J-Keable/dp/2737345952/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-14
http://www.amazon.fr/Karen-S.J.-Keable/e/B004MSS0OY/ref=sr_ntt_srch_lnk_14?qid=1362849203&sr=1-14
http://www.amazon.fr/Initiation-lacrylique-Mat%C3%A9riel-techniques-conseils/dp/2215071214/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Initiation-lacrylique-Mat%C3%A9riel-techniques-conseils/dp/2215071214/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1362849203&sr=1-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
http://worldcat.org/oclc/25840781&lang=fr
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 الخامس: السداسً

 أساسٌة:وحدة التعلٌم 
 نحت:المادة 
 5:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( الثة أسطر على األكثر، فً ث ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
اًزَبة ًلبءح ك٢ اٍزؼٔبٍ /اُزؼوف ػ٠ِ فبٓبد اُز٤ٌَْ ٝفٖبئٖٜب/اًزَبة ًلبءح ك٢ رغ٤َل األٌّبٍ صالص٤خ االثؼبك ثٔبكح اُط٤ٖ

ٍجو ؿٞه هلهح اُطبُت ػ٠ِ االثلاعاًزَبة ٓؼوكخ ٗظو٣خ ٝرطج٤و٤خ ك٢ كٖ اُل٤َلَبء  /رو٤٘خ اُوٞاُت  

 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 التكوٌن القٌاسات النسب الرسم التنمٌطً المنظور: القواعد األساسٌة للرسم 
 

 :المادة محتوى
 

 

 ٓؼبُغخ اُط٤ٖ

 ر٤ٌَْ األٌّبٍ اُٜ٘ل٤ٍخ اُج٤َطخ/1

 رٔبه٣ٖ رله٣ج٤خ 

٘بظوحر٤ٌَْ آ٤ٗخ ٓز  

 ىفوكخ أُغَٔبد أُ٘غيح/  2

 ثؾٞس ك٢  أٗٞاع اُيفوكخ اُ٘جبر٤خ ٝاُٜ٘ل٤ٍخ رؾض٤و اُوٍْ

 اٗٞاع َٓبؽ٤ن االٕجبؽ ٤ٔٓٝيارٜب/3

 رو٤٘بد اٍزؼٔبُٜب 

اُجوٗوخ ٝاٍزؼٔبالرٜبٝاٗٞاع ا٤ُٔ٘ب3  

:ر٤ٌَْ رٔضبٍ/ 4  

 كهاٍخ اٌُو٢ًٝ

 رٞظ٤ق كهًٝ اُزْو٣ؼ

رٔض٤َ اُؾوًخ/ ٍبد رو٤٘بد اُز٤ٌَْ ٝرغ٤َل اُْجٚ ٝاُو٤ب  

 اٍزؼٔبٍ اُلو6ٕ/ اُقبٓبد ٝاألكٝاد أَُزؼِٔخ ك٢ رؾض٤و اُوبُت: رو٤٘خ اُوٞاُت /5

 رطج٤ن ثؾش ٝر٘ل٤ن ٓٞضٞع ؽو: ٓلٜٞٓٚ كَِلزٚ رو٤٘برٚ ٝٓواؽَ ر٘ل٤نٙ : ٗؾذ ٓؼبٕو 

 ربه٣قٜب ٝأكٝارٜب ٓواؽَ إٗغبىٛب رطج٤ن ك٢ ػَٔ ٓٞعٚ: اُل٤َلَبء
 نامجمعرض جماعً فً نهاٌة البر

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 مستمر وإختبار

 
 
 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
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Mallo Denise recehcherche  en technologie des terres cuites Paris 1958 

Hammacher A Marie l’évolution de la sc ulpture moderne tradition et 

unouvation Paris edit cercle d’art 1971 

Haussonne Maurice technologie céramique générale faiences grés Porcelaine 

Paris J B Baillère et fils 1969 
 
 
 
 
 

 الخامس: السداسً
 أساسٌة:وحدة التعلٌم 

 علم التشرٌح الفنً:المادة 
 3:الرصٌد
 3:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من ذكر )
اكتساب معلومات أساسٌة فً تشرٌح جسم اإلنسان ٌجنب الطالب الوقوع فً الخطأ أثناء الرسم التشبٌهً  أو 
نحت التماثٌل فً كل المدارس التً تعتمد على ظهور عنصر اإلنسان و ٌساعده على تجسٌد أعضاء الجسم فً 

األوضاع والحركات وكذلك فً تمثٌل التعابٌر الوجهٌة مما ٌؤهله لتمثٌل البعد العاطفً والتعبٌري فً  مختلف
 الرسم والنحت 

 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 ات نسب تكوٌن تظلٌل قٌاس –قواعد الرسم األساسٌة 
 
 
 

 :المادة محتوى
 مفهوم التشرٌح وأهمٌته فً الرسم والنحت

 تارٌخ التشرٌح 
 الفرق بٌن التشرٌح العلمً والفنً

 الهٌكل العظمً
 : عظام الجمجمة 

 تقاسٌم أشكالها وأسماؤها 
 رسم جمجمة من زواٌا مختلفة فً عمل موجه

 عظام األطراف العلوٌة والسفلٌة
 يالقفص الصدر
 العمود الفقري
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 عظم الحوض
 الفرق بٌن الهٌكل العظمً للرجل واألنثى

 كروكٌات معمقة : كروكٌات: الهٌكل العظمً أثناء مختلف حركات اإلنسان
 :العضالت

 عضالت الوجه أسماؤها العلمٌة
 كٌفٌة تمدد وتقلص العضالت الوجهٌة عند التعابٌر المختلفة 

 تلفة عضالت الوجه من زواٌا نظر وحركات مخ
 (رسم تطبٌقً)تنمٌط تنمٌط معمق  
 

 عضالت األطراف العلوٌة والسفلٌة  أسماؤها العلمٌة
 رسمها فً مختلف الحركات والوضعٌات 

 عضالت الجذع من محتلف الجهات
 تطبٌق  التشرٌح فً رسم الكروكٌات المعمقة للنموذج الحً

 
 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 متواصل وإمتحان

 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،بوعات ومط كتب) : المراجع

 
  1993القاهرة  1فن التشرٌح تر تح فلاير عبود المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ط : دٌفٌد ك روبٌنز 

 
 Amould Moreaux ;ANATOMIE ARTISTIQUE DE L'HOMME. Précis d'anatomie osseuse et 

musculaire Broché – 1 janvier 1997 

 
Giovanni Civardi  Anatomie artistique du corps humain  De vecchi paris1906 

Gottfried Bammes L'étude Du Corps Humain - La Pratique Du Dessin D'anatomie Artistique Illustrée 
dessain et tolra 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخامس : السداسً

http://recherche.fnac.com/ia394040/Giovanni-Civardi
http://www.priceminister.com/s/gottfried+bammes
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 منهجٌة:وحدة التعلٌم 
 منهجٌة متخصصة:المادة 
 6:الرصٌد
 5:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
 ٚ اُطبُت ػ٠ِ افز٤به أُ٘بٛظ أُالئٔخ ُطج٤ؼخ ْٓوٝع رقوعح َبػل ٓ
 جباريإ
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 معلومات عامة فً منهجٌة البحث العلمً
 

 :المادة محتوى
ـ ٓلّٜٞ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 1  

. ـ ٓوٞٓبد اُجؾش اُؼ٢ِٔ 2  

. ـ فٖبئٔ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  3  

كٝاد اُجؾش اُؼ٢ِٔـ أ 4  

. ـ ٗظو٣خ أُٜ٘غ٤خ ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 5  

ـ أٗٞاع اُجؾش اُؼ٢ِٔ 6   

. ـ اُلوم ث٤ٖ أُٜ٘غ٤خ ٝ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ 7  

. ـ ث٤ٖ اُؼوٗ ٝ اُجؾش أُقٖٔ 8  

ـ أعياء اُجؾش اُؼ٢ِٔ 9  

 ـ اإلٌّب٤ُخ  

 ـ اُؼ٘ٞإ 

 ـ أُولٓخ 

 ـ ٓزٖ أُٞضٞع 

 ـ اُقبرٔخ 

 ـ أُالؽن 

هً ـ اُلٜب  

. ـ ٓ٘بٛظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ 10  

ـ ٓلّٜٞ أُٜ٘ظ  11  

ـ اُْ٘أح ٝ اُزطٞه  12  

ـ ر٤ٖ٘لبد أُ٘بٛظ   13  

 ـ ػِْ أُ٘بٛظ 14
  البحث منهج ـ
  والمناهج المنهجٌة بٌن ـ
  العلمٌة المناهج بأهم التعرٌف ـ
 وشروطه الباحث ـ
  وشروطه العلمً البحث ـ
  البحث خطة ـ
  األخٌر شكله فً البحث ـ
  البحث تقدٌم ـ
  التحقٌق منهج ـ
  والترتٌب الدراسة ـ
  النصوص على التعلٌق ـ

المرئٌة المادة توثٌق ـ  
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 رول٣ْ اُطِجخ ُجؾٞس  رطجن ك٤ٜب أُؼبهف أٌُزَجخ ٖٓ أُؾبضوح

 رؼوٗ ر٘بهِ رٖؾؼ رو٤ْ

 رول٣ْ ٝضؼ٤بد إكٓبع٤خ رطجن ٖٓ فالُٜب أُوبهثخ ثبٌُلبءح 

 
 :طرٌقة التقٌٌم

 وإمتحان متواصل
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 1995. 1ط. البٌضاء. مطبعة النجاح الجدٌدة . منشورات دٌداكتٌكا,مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم . محمد فاتٌحً
. دار النشر المغربٌة. طمنشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالربا. مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر. ـ سالم ٌفوت

 دت 
. الجزائر. دار هومة للنشر والتوزٌع. المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتقنٌات البحث العلمً.قدي عبد المجٌد, خالدي الهادي

1996 
 1978. وكالة المطبوعات. أصول البحث العلمً. ـ أحمد بدر

 1993. الرباط. لطباعة والنشرالشركة المغربٌة ل. تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث . ـ أحمد أوزي
 1995 1ط. الدار البٌضاء. مطبعة النجاح الجدٌدة. منشورات دٌداكتٌكا . مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم. ـ محمد فاتٌحً
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 الخامس: السداسً
 إستكشافٌة:وحدة التعلٌم 

 مؤثرات بصرٌة:المادة 
 2:الرصٌد
 1:المعامل

 
 :تعلٌمالأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
خلق بيئة تحاكي البيئة ل صوير الحي مع مشاهد صناعية دمج لقطات من التبالتأثير البصري  األساسية  العمليات  الطالب  يكتشف 

. أو عدم إمكانية تمثيل المشهد إنتاجها بواسطة التصوير الحي بسبب الخطورة أو التكلفة العالية نمكنتا  مشاهد من يير المإل .يةالحقيق
في صناعة  والخدع السينمائيةحاسوبيا  يأخذ الطالب فكرة عن كيفية إنتا  المؤثرات البصرية استخدام المشاهد المنتجة   من خاللو

 .والتحريك التركيب إنتشاربالفيلم  وعالقتها 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة) 

 معارف عامة عن فن السٌنما معارف عامة فً االنفوغرافٌا
 

 :ٓؾزٟٞ أُبكح

 ٓلّٜٞ أُؤصواد اُجٖو٣خ ٝػالهزٜب ثبُلٕ٘ٞ ار٤ِ٤ٌْخ

 

 اُزٞه٤ذ

 

 اُلئبد

 اٌُوٝٓب 

 الهظ اُؾوًخ 

 اُز٣ٖٞو صالص٢ اُجؼل 

ٔبئ٤خأّٜو اُجوآظ اُؼب٤ُٔخ أَُزقلٓخ ك٢ إٗزبط اُقلع ا٤َُ٘   

 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحانمتواصل و

 
 
 
 
 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D9.83.D8.B1.D9.88.D9.85.D8.A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.B7_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.B1.D9.83.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B5.D9.88.D9.8A.D8.B1_.D8.AB.D9.84.D8.A7.D8.AB.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B9.D8.AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D8.A3.D8.B4.D9.87.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.85.D8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B3.D8.AA.D8.AE.D8.AF.D9.85.D8.A9_.D9.81.D9.8A_.D8.A5.D9.86.D8.AA.D8.A7.D8.AC_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.AF.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D9.86.D9.85.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A9
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 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 Réjane Hamus-vallée Les effets spéciaux Les Cahiers du Cinéma  2004 

 
 Bruno Quintin After Effects CC - Les fondamentaux Maîtrisez le logiciel de référence en matière 
d'animation et de composition - Plus de 10h de formation vidéo  Video2Brain    2013  

 

 
Aurélie Monod  Monter ses vidéos avec Premiere Pro  Eyrolles3112  
   

 
 

 
 

 
 

 الخامس: السداسً
 إستكشافٌة:وحدة التعلٌم 

 إتصال:المادة 
 2:الرصٌد
 1:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
جٖو١ ُٝـزٚ اُزٞا٤ِٕخ ٝرؤِٛٚ ُِزقٖٔ ك٢ ٣ٌزَت اُطبُت ٓؼِٞٓبد ك٢ ٓغبٍ االرٖبٍ رٞظق ك٢ ػِٔٚ اُل٢٘ ٝرضو١ فطبثٚ اُ

 اُز٤ْٖٔ اُـواك٢ٌ٤ ٝاُ٘ول اُل٢٘
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 
 
 

 :المادة محتوى
 

 مفهوم االتصال 

 ـ أهداف االتصال 

  أنواع االتصال 

  وسائل االتصالانواع 

  ـ معوقات االتصال 

  ًـ خصائص المتلق 

  عناصر االتصال 

 ـ نموذج دٌفز 

 الدلٌل االلسنً وعالقة الدال بالمدلول 

 اللسانٌات والداللة 

 العالقة بٌن الرسالة االلسنٌة والرسالة البصرٌة 

 البالغة فً الرسائل البصرٌة 

 الصورة بٌن العٌن والكامٌرا 

 ٌةاالتصال والرسالة البصر 

 انواع الرسائل البصرٌة الثابتة 

 الصورة والصوت  عناصر التعبٌر السٌنمائً وكٌف نقراها 

 تحلٌل الرسالة البصرٌة 

  االتصال فن و ثقاافة 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/rejane-hamus-vallee-52359
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/2015/les-cahiers-du-cinema.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/2015/les-cahiers-du-cinema.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/bruno-quintin-47763
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/5062/video2brain.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/aurelie-monod-120372
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/6/eyrolles.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/6/eyrolles.php
http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/monter-ses-videos-avec-premiere-pro-9782212138153#accessibletabscontent0-0
http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/monter-ses-videos-avec-premiere-pro-9782212138153#accessibletabscontent0-0
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  جهات االتصال 

  أثر التكنولوجٌا وعلم االتصال على الفنون 

  مهارات االتصال الفنٌة 

 االبداع الفنً فً االتصاالت . 

 .االرٖبٍ اُل٢٘عٔب٤ُخ اُزِو٢ ك٢ ػ٤ِٔخ 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 إمتحانمتواصل و 

 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 

1998كض٤َ ك٤ُٞ ٓولٓخ ك٢ ٍٝبئَ االرٖبٍ اُغٔب٤ٛو٣خ ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ثٖ ػٌٕ٘ٞ اُغيائو   

  2002ٓ٘بٍ طِؼذ ٓؾٔٞك ٓلفَ إ٠ُ ػِْ االرٖبٍ أٌُزت اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش ٖٓو 

  ٠٘ٓ1999 اُؾل٣ل١ االػالٕ اُلاه أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ ٖٓو 

  2000ٛبُخ ٖٓ٘ٞه االرٖبٍ اُلؼبٍ أٌُزجخ اُغبٓؼ٤خ االىاه٣ط٤خ ٖٓو 

  2001فض٤و ّؼجبٕ ٖٓطِؾبد ك٢ االػالّ ٝاالرٖبٍ  كاه اَُِبٕ اُؼوث٢ ُِزوعٔخ ٝاُزأ٤ُق ٝاُْ٘و اُغيائو 

         2000/ اُطجؼخ األ٠ُٝ / كاه اٌُزبة اُغل٣ل أُزؾلح / إثوا٤ْٛ  ػجل هللا. ك/ ٝا٤َُبهبد اُضوبك٤خ  اُزِو٢  

9 - Mignot-Lefebvre Communication et autonomie : audiovisuel, technologies de l'information et 
changement social (15 novembre 2005) 

10 - Communication audiovisuelle de Idouard Rivier (3 août 2010),  
11- La Boîte à outils du Responsable Communication - 2e éd. de Philippe Gérard et Bernadette 
Jézéquel (4 juillet 2012)  
12 - Les fondamentaux du design graphique - Les 26 concepts clés de la communication visuelle: 

Les 26 concepts clés... de Richard Poulin (8 février 2012 
 
 
 

 الخامس: السداسً
 أفقٌة:وحدة التعلٌم 

 فرنسٌة:المادة 
 2:الرصٌد
 1:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ة أسطر على األكثر، فً ثالث ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
 

 

Renforcer  les règles de fonctionnement de la langue ; les mettre en œuvre oralement et à l’écrit 

  La matière doit permettre aux étudiants la maîtrise des règles et structures fondamentalesdu code 

de la langue française. - réduire les fautes les plus fréquentes;- combler les lacunes éventuelles;- 

enrichir le lexique,  

 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

http://www.amazon.fr/Communication-autonomie-audiovisuel-technologies-linformation/dp/2747594033/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362435481&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Communication-autonomie-audiovisuel-technologies-linformation/dp/2747594033/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362435481&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Communication-audiovisuelle-Idouard-Rivier/dp/2287597689/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1362435481&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-Responsable-Communication/dp/2100574558/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1362435481&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Philippe-Gérard/e/B008JJEYVK/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1362435481&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Bernadette-Jézéquel/e/B004MZLKGM/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1362435481&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Bernadette-Jézéquel/e/B004MZLKGM/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1362435481&sr=1-3
http://www.amazon.fr/fondamentaux-design-graphique-communication-r%C3%A9alisations/dp/2100570250/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1362435968&sr=1-7
http://www.amazon.fr/fondamentaux-design-graphique-communication-r%C3%A9alisations/dp/2100570250/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1362435968&sr=1-7


37                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 
les règles de base du fonctionnement de la langue (syntaxe, lexique, conjugaison). 

 
 :المادة محتوى

1/ exercices de grammaire 

 

2/ règles de grammaire avec exercices 

3/étude de texte portant sur les arts  

(Théâtre, ciména, musée, patrimoine, espaces culturels… 

4/exercices sur la pratique de la langue 

5/bases grammaticales et lexicales avec exercices  

6/règles de bases des  principaux homophones grammaticaux 

7/Les éléments de communication dans un texte  

   

8/ l’étymologie des mots terminologique ayant trait à l’option  

9/Le résumé d’un texte 

10/éléments de base sur les différentes fonctions du texte  

11/ expression orale 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 إمتحانمتواصل و 

 
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع

 
* Bessse H & Porquier R (1984): Grammaire et didactique des langues, Hatier 

 

* Cuq J.-P. (1992): Le français langue seconde, Hachette*le nouveau Beschrelle, la 

grammaire pour tous, 1985, Hatier 

 

*Grevisse, exercice de grammaire française, de Boeck, 2005, Bruxelles 

 

*Dictionnaire du bon français, Bordas, 1981, paris 

   

*Dictionnaire pratique des homonymes, Nathan, 1980 

 

Toute l’orthographe pratique, dictionnaire d’orthographe et de grammaire Nathan, 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسً
 أساسٌة:وحدة التعلٌم 
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 مدارس الفن التشكٌلً فً الجزائر:المادة 
 6:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
٣زؼوف ػ٠ِ اْٛ اُوٍب٤ٖٓ اُغيائو٤٣ٖ ٝأَُزْوه٤ٖ  ٠ِٝ اُغيائو ػٖ اُؾضبهاد اُز٢ رؼبهجذ ػ ٣ٌزْق إٍٔٞ ك٘ٚ أُٞهٝس

٤ًٝل٤خ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ أُلاهً ٖٓ فالٍ كْٜ األٍب٤ُت ٝاُزو٤٘بد أُقزِلخ ٌَُ ٓنٛت ٝ ٣زؼوف ػ٠ِ اْٛ األػٔبٍ اُل٤٘خ اُغيائو٣خ 

 ٣ضو١ صوبكزٚ اُل٤٘خ

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 (  تً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثروصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة وال) 
 معلومات شاملة فً تارٌخ الفن التشكٌلً

 :المادة محتوى
 التصوٌر البدائً فً الجزائر: 

 ًجدارٌات التاسٌل 

 -التصوٌر الرومانً فً الجزائر 

 -التصوٌر والفن اإلسالمً فً الجزائر 

 عمار الفرنسًلتصوٌر التقلٌدي المحلً قبٌل حلول االست 

 انتشار الفن الغربً الحدٌث بالجزائر: 

 الرسا مون المستشرقون 

 فٌال عبد اللطٌف 

 مدارس الفنون الجمٌلة 

 الرسامون الجزائرٌون الرواد و 

 التٌارات والمدارس الفنٌة التً ٌنتمون إلٌها 

 لخزا...الرومنسٌة التجرٌدٌة/ السرٌالٌة/ الوحشٌة/ التكعٌبٌة/ االنطباعٌة/ الواقعٌة 

 أسالٌبهم وآثارهم 

 محمد راسم محمد تمام: فن المنمنمات بالجزائر 

 الخ...باٌة: الفن الساذج 

 مجموعة األوشام 

 ى٣ب٢ٗ: اُل٘بٕٗٞ اُؼٖب٤ٕٓٞ
 ػوٗ أّوطخ رلػ٤ٔ٤خ ٝكن أُؾبضواد

 ٓغ اُْوػ ٝاُزؾ٤َِ ٝأُ٘بهْخ

 رول٣ْ ثؾٞس ٣ٌِق ثٜب اُطِجخ ٓٞاض٤ؼٜب ؽَت رَََِ أُؾبضواد

 رو٤٤ْ/ رٖؾ٤ؼ / ٓ٘بهْخ/ ػوٗ 

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 

 متواصل و امتحان
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 

  1988ٓوكٝؿ اُؾوًخ اُز٤ِ٤ٌْخ أُؼبٕوح ثبُغيائو أُؤٍَخ اُٞط٤٘خ ٌُِزبة اُغيائو  اثوا٤ْٛ

  طبهم ٓواك ٓلاهً كٕ٘ٞ اُوٍْ ك٢ اُؼبُْ كاه اُوارت اُغبٓؼ٤خ ث٤وٝد ُج٘بٕ ة د
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Marion Vidal-Bué L’Algerie des peintres 1821-1960 edition Paris méditerranée EDIF 2000 

Thornton Lynne la femme dans la peinture orientaliste ACR Paris 1985 

 
 

 السادس: السداسً
 :وحدة التعلٌم 

 أساسٌة:المادة 
  8:الرصٌد
 5:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ما ٌفترض ذكر )
اًزَبة اكٝاد ٝٓلبر٤ؼ اُزؾ٤َِ -ر٤ٔ٘خ كهخ أُالؽظخ-اصواء اُو٤ٕل أُؼوك٢ اُل٢٘-رٜلف إ٠ُ اُزٔوٕ ػ٠ِ رؾ٤َِ االػٔبٍ اُل٤٘خ

 اُزأ٤َٛ ُلهاٍخ اُ٘ول اُل٢٘-ٝاُوواءح
 

 : لوبةالمعارف المسبقة المط
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 معلومات شاملة فً تارٌخ الفن وعلم الجمال
 

 :المادة محتوى
/ خ أٔٛس اٌّبٌىٟطفٌٛ/١ٌّٔٛٗ: ششٚق اٌشّظ/ ص٘شح اٌخشخبػ ٌفبٔغٛؽ/ ١ٌٛٔبسدٚ داف١ٕغٟ: اٌّٛٔب١ٌضا : رؾ١ًٍ أشٙش األػّبي اٌف١ٕخ

عبٌفبدٚس /ث١ىبعٛ/ ساِجشأذ صٛسح شخص١خ/ ٠ز١ّخ فٟ اٌّمبثش أٚع١ٓ دٚالوشٚا/ اٌطفً اٌجبوٟ ٌٍفٕبْ اإل٠طبٌٟ ع١ٛفبٟٔ ثشاع١ٌٛٓ

ثبعز١بْ ٌٛ ثبط لش٠ٚخ اٌغف١ف/ د١ٕ٠ٗ ِؼشوخ ؽٛي فٍظ/ ِٛٔذس٠ْٛ/ داٌٟ أصٙبس اٌٛلذ  

 

 (ٕبؽت اُؼَٔ)بٕاُل٘-ػ٘ٞإ اُؼَٔ اُل٢٘-:رول٣ْ اُؼَٔ اُل٢٘/ 1

 ربه٣ـ اإلٗغبى-

 اُـ...ُٞؽخ ،هٍْ ، ٗؾذ ، ك٤َلَبء :ٗٞع اُؼَٔ -

 ثؼبك األ-األكٝاد أَُزؼِٔخ اُقبٓبد ٝ -

 ٌٓبٕ اُؾلع  -

 ...هواءح ٍطؾ٤خ ُٔب ٣ظٜو ثٜب ٖٓ ّق٤ٖبد ٝػ٘بٕو ٝك٣ٌٞه : ٕٝق اُؼَٔ -أُٞضٞع-

 رؾل٣ل اُظوف اُزبه٣ق٢ أٝ أُ٘بٍجخ  -

 

 :ٖٓ ؽ٤ش اُزو٤٘بد أ١ طو٣وخ اُز٘ل٤ن ٝاُج٘بءرؾ٤َِ األٍِٞة / 2

٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ اُٞهم ) ٓٞضؼخ اُوٍْ  ك٢ أَُبؽخ ، رو٤ًي اُٖٞهح ٝضجظ اإلطبه ، ، أُقططبد ،فطٞط اُج٘بء   -اُز٣ٌٖٞ

ُٞؽلح ٗوبط اُزال٢ّ ، أُ٘ظٞه ،  رو٤َْ اٌُزَ ، اُو٤بٍبد ٝاَُ٘ت ، اُزو٤َْ اُنٛج٢، اُزْو٣ؼ ، ا( اُْلبف ُِؾٍٖٞ ػ٤ِٜب

 ٝاُز٘ٞع ، اُزٞاىٕ ، اُز٘بظو ، اُزٌواه

  ٗٞع اُقطٞط  -

 ألُٞإثب٤ُزخ ا -

 : اُزو٤٘خ أَُزؼِٔخ ك٢ اُزظ٤َِ ٝاُز٣ِٖٞ -

 :اإلضبءح -

رؾ٤َِ اُؼَٔ الٍز٘زبط أُؼ٠٘  ثبالػزٔبك ػ٠ِ  ٓلبر٤ؼ ٝأكٝاد رؾ٤َِ  روّٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد  ربه٣ق٤خ،صوبك٤خ، عٔب٤ُخ ، ٤ٔ٤ٍبئ٤خ، -3

 ٗل٤َخ  
 ما توفر من معلومات عن سٌرة الفنان -

 المدرسة أو التٌار المنتمً إلٌه -

 كٌف نمٌز بٌن المدارس -

 توظٌف معلومات فً فلسفة الفن وعلم الجمال -

 بمن تأثر -

 عالقة العمل بالظرف التارٌخً -
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 وز سٌمٌائة األشكال واأللوان والرم -

 توظٌف معلومات فً علم النفس  -

 الجمهور و الفنانٌن المعاصرٌناالستدالل برأي النقاد ورد فعل  -

 ما الجدٌد والمبتكر فً العمل الفنً ؟ -

 رأي وشرح صاحب العمل  -

 أٍواهأُنًٞهح ٍُِٕٞٞ إ٠ُ اُقلب٣ب ٝ هأ١ أُؾَِ ٝاٍز٘زبط  فالٕخ أُؼ٠٘ ٖٓ فالٍ ًَ األكٝاد
 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 متواصل وإمتحان

 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 isbn-9953 300313-ارق مراد مدارس فنون الرسم فً العالم دار راتب الجامعٌة ط

إدوارد لوسً سمٌث تر أشرف رقٌق عفٌفً مركز الشارقة لالبداع الفكري ب ت االمارات 1954الحركات الفنٌة منذ عام   
 مقاالت )جرٌدة الفنون ، 2006م( . ومقاالت )بقشٌش ، 1997م(   (لقراءات النقدٌة المنشورة فً )مجلة التشكٌلٌة ،2000م

  1958ماٌز برنارد الفنون التشكٌلٌة وكٌف نتذوقها تر سعد المنصوري ومسعد القاضً مكتبة النهضة المصرٌة  

 1993ٛل٣َ ثَبّ ىًبهٗخ ٓلفَ ك٢ ػِْ اُغٔبٍ أٌُزجخ اُٞط٤٘خ االهكٕ 

 1993 1ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ط ى٣٘بد ث٤طبه ؿٞا٣خ اُٖٞهح ك٢ اُ٘ول ٝاُلٖ أُوًي اُضوبك٢ اُؼوث٢ 
 
 

 السادس: السداسً
 أساسٌة:وحدة التعلٌم 

 حجم وفضاء:المادة 
 6:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
ٝاُزؾٌْ ك٢ رو٤٘بد اُزقط٤ظ ٝاُزوه٤ْ  ٓٔب  ٞ ٝرغ٤َل االؽغبّ ثبُٞهم أُوٟٞاألؽغبّ ػ٠ِ َٓز ٣ٌزَت اُطبُت ًلبءح ك٢ رٔض٤َ

٣ٌزَت  ًلبءح ك٢ اُز٤ْٖٔ اُلاف٢ِ ٖٓ فالٍ اُزٔوٕ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ رٞظ٤ت ٣ؤِٛٚ الٍز٤ؼبة كهًٝ اُز٤ْٖٔ ٝرطج٤وٜب 

 اُلواؿبد ٝاُز٤َ٘ن ث٤ٖ األ٤ّبء أٌُِْخ ُِلواؽ ٌّال ُٝٞٗب َِٝٓٔب

 

 
 

 : ة المطلوبةالمعارف المسبق
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

 القواعد األساسٌة فً الرسم والتلوٌن
 

 

 
 :المادة محتوى

 افزالم  ُؼجخ اطلبٍ ٓغَْ ٛ٘ل٢ٍ اٌَُْ   ٖٓ اُٞهم أُوٟٞ:  هبثَ ُِزل٤ٌي ٝاُزو٤ًت

، اُزَٕٞ إ٠ُ رٖٞه ُِٔغَْ هبثَ ُِز٘ل٤ن آ٤ُبد رو٤ًجٚ   ، إُِٞ  ، اُيفوكخ ٝاُزي٤٣ٖ كهاٍخ اٌَُْ ٝاُجؾش ك٢   
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 رو٤٘بد اُز٘ل٤ن

إْٗبء أُقططبد ٝكن ٍِْ ٓؼ٤ٖ: هٍْ أؽغبّ ٛ٘ل٤ٍخ   

ر٣ِٖٞ/ رٔض٤ِٜب ثبُٔ٘ظٞه  

ري٤٣ٖ/ُٖن/روط٤غ/ رقط٤ظ :رغ٤َلٛب ثبُٞهم أُوٟٞ أ١ ر٤ْٖٔ أُغَٔبد  

 افزالم  رؼ٤ِت ٓ٘زٞط ؿنائ٢

 اُجؾش ك٢ اٌَُْ ثبالٍزؼبٗخ ثبُٔغالد ٝٓٞاهغ االٗزو٤ٗذ

اَُؼخ ٝاُؾغْ/ إُِٞ /اُقظ / اُز٣ٌٖٞ: اُجؾش ك٢ اُزي٤٣ٖ   

 اٗغبى  ًو٤ًٝبد ٓؼٔوخ اُزَٕٞ إ٠ُ اُزٖٞه اُٜ٘بئ٢

 اُز٘ل٤ن

ٝكن اُوٞاػل أُؼٍٔٞ ثٜب: هٍْ أُقططبد   

أُ٘ظٞه/ ٓقزِق أُ٘بظو/ اُزوه٤ْ/ اؽزواّ اَُِْ   

 ري٤٣ٖ ثبُوٍْ ٝاٌُزبثخ/ ُٖن/ روط٤غ/ هٍْ ػ٠ِ اُٞهم أُوٟٞ : أُغَْإٗغبى 
اُ٘وطخ أَُزو٤ْ أَُز١ٞ األثؼبك اُضالصخ: ٓلّٜٞ اُلواؽ  

:ر٤ٌَْ اُلواؽ اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢  

ٓلّٜٞ اُز٤ْٖٔ اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢   

 كٖ ري٤٣ٖ اُلواؽ اُلاف٢ِ ًبُـوكخ

ؽ  ٝاُؼالهبد اُوبئٔخ ث٤ٖ األ٤ّبءاُلوا   

 ؿوكخ أطلبٍ رٞظ٤ت  : ٤ن رطج
 تنفٌذ المجسم  -رسم بالمنظور-السلم -المخططات-رسم الكروكٌات-البحث فً الشكل والوظٌفة واللون

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 متواصل وإمتحان

 
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع

  2000ُْوم ٖٓو اُز٤ْٖٔ ٝػ٘بٕوٙ ٝأٍَٚ ك٢ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ أٍبػ٤َ ّٞه٢ كاه اُيٛواء ا

 اُلٖ ٝاُز٤ْٖٔ أٍبػ٤َ ّٞه٢ ٓطجؼخ اُؼٔوا٢ٗ ُألٝكَبد ٖٓو ة د 

٤ٔٗ2005و هبٍْ فِق اُج٤بر٢ أُق ثبء اُز٤ْٖٔ اُلاف٢ِ عبٓؼخ ك٣ب٢ُ ثـلاك   

Kevin McCloud peidre et décorer votre interieur dessin et tolra la rousse- bordas  Paris1997 

 

 ْ ك٢ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ُج٘بٕ ػبُْ اٌُزبةاؽٔل ؽِٞإ  اُز٤ٖٔ

BARRE-DESPOND ARLETTE 

  (SOUS LA DIR.) 

  Dictionnaire des arts appliqués et du design,Ed. du Regard,1996 

MARKUS SHULER  Ultra – design la nouvelle generation de designeurs LARA 

HOUSELLEY 

AZ Desig   

SPARKEP 100an de design  OCTOPUS 1997 

 
 
 

 السادس: السداسً



42                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 منهجٌة:وحدة التعلٌم 
 منهجٌة المشروع:المادة 
  8:الرصٌد
 4:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

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

رََٜ ػ٤ِٚ ػ٤ِٔخ إٗغبى ْٓوٝع رقوعٚ ٝكن هٞاػل أُٜ٘غ٤خ اُؼ٤ِٔخ ا٤َُِٔخ ٣ٌزَت اُطبُت ٓغٔٞػخ ٖٓ األكٝاد ٝأُلبر٤ؼ  

أُالئٔخ ُطج٤ؼخ كهاٍزٚ ٣ٝزؼٞك ٖٓ فالٍ  أُٔبهٍخ ػ٠ِ  اًزَبة فجوح ك٢ رطج٤ن أُؼبهف أٌُزَجخ ك٢ ٓبكح أُٜ٘غ٤خ 

 أُزقٖٖخ رؤِٛٚ ُلهاٍبد َٓزوج٤ِخ أ١ أُبٍزو

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 (  صٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثروصف تف) 
 

 معلومات فً المنهجٌة المتخصصة 
 

 :المادة محتوى
 اُْطو اُ٘ظو١ ٖٓ أُْوٝع

ٓلفَ إ٠ُ أُٜ٘غ٤خ/    

افز٤به أُٞضٞع-رؼو٣ق أُٜ٘ظ -رؼو٣ق اُجؾش -ٓولٓخ -  

أٗٞاع أُ٘بٛظ/ 2  

ّوٝط ٝ رو٤٘بد إٗغبى  ْٓوٝع اُزقوط -إٗغبى ّجٌبد اُزو٣ْٞ -ٌِْٓخ ٝ كوك٣بد اُجؾش -د ٝ اُجؾٞس إُٞل٤خأٗٞاع اُلهاٍب -  

اُٜٞآِ -ٓقطظ أُنًوح -أُولٓخ -اُقالٕخ -رو٤٘بد اُجؾش ٝ ًزبثخ اُزوو٣و/ 3  

رو٣ْٞ  -ر٘ظ٤ْ أُنًوح -د ٝ ر٤ٖ٘لٜبأكٝاد عٔغ أُؼِٞٓبد ٝ اُؼ٤٘خ رج٣ٞت اُج٤بٗب -رؾ٤َِ ٝ رل٤َو اُج٤بٗبد ا٤ٌُٔخ ٝ ا٤ٌُل٤خ/ 4

 أُنًوح

اُوٍٞٓبد -اُج٤بٗبد  -اُقالٕبد -رلو٣ؾ اُْجٌخ -إٗغبى ّجٌبد اُزو٣ْٞ/ 5  

 اُجؾش ا٤ُٔلا٢ٗ/ 6
 
اُْطو اُزطج٤و٢ ٖٓ أُْوٝع*  

 ٜٓ٘غ٤خ إٗغبى اُْطو اُزطج٤و٢ ٖٓ أُْوٝع

 رؾل٣ل أُٞضٞع

 رؾل٣ل اُٜلف

اٗطالهب ٖٓ أُؾبًبح ٕٝٞال ا٠ُ االثزٌبه اال٤ُٝخ رؾل٣ل رٖٞه أُْوٝع ٖٓ فالٍ اُلهاٍبد  

 رؾض٤و اُقبٓبد ٝاالكٝاد اٗزوبء اُِـخ اُز٤ِ٤ٌْخ أُالئٔخ ُطج٤ؼخ أُْوٝع

 اٗزوبء اُزو٤٘خ أُ٘بٍجخ

 رَََِ اُقطٞاد اُز٘ل٤ن٣خ

 اُلهخ ك٢ اُز٘ل٤ن

 ٓواػبح اُغبٗت اُغٔب٢ُ
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 إمتحانمتواصل و 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،طبوعات وم كتب) : المراجع
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. 1ط. البٌضاء. مطبعة النجاح الجدٌدة . منشورات دٌداكتٌكا,مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم . محمد فاتٌحً
1995 

دار . منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط. مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر. ـ سالم ٌفوت
 دت . النشر المغربٌة
. دار هومة للنشر والتوزٌع. المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتقنٌات البحث العلمً.قدي عبد المجٌد, خالدي الهادي

 1996. الجزائر
 1978. وكالة المطبوعات. أصول البحث العلمً. ـ أحمد بدر

 1993. الرباط. الشركة المغربٌة للطباعة والنشر. تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث . ـ أحمد أوزي
 1ط. الدار البٌضاء. مطبعة النجاح الجدٌدة. منشورات دٌداكتٌكا . مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم. ـ محمد فاتٌحً

1995 
دار النشر . منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط. مفهوم الواقع العلمً المعاصر. ـ سالم ٌفوت

 دت . المغربٌة 

 
 
 

 السادس: السداسً
 : وحدة التعلٌم

 الفساد وأخالقٌات العمل:المادة 
 1:الرصٌد
 1:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ، فً ثالثة أسطر على األكثر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
 ِٓ خطش اٌفغبد،ٚدفؼٗ ٌٍّغبّ٘خ فٟ ِؾبسثزٌٗت ٚرؾغ١غٗ رٛػ١خ اٌطب

 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 
 
 

 :المادة محتوى
 

 :عٞٛو اُلَبك :أٝال

 اٌفغبد ٌغخ  

 اٌفغبد اصطالؽب  

 اٌذ٠ٓ ٚاٌفغبد
 :الفسادأنواع -ثانيا 
 اٌفغبد اٌّبٌٟ. 1

 اٌفغبد اإلداسٞ. 2

 .اٌفغبد األخاللٟ_ 3

 ئٌخ.....اٌغ١بعٟاٌفغبد  – 4

 :ٓظبٛو اُلَبك اإلكاه١ ٝأُب٢ُ  -صبُضب

  اٌششٛح 
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 اٌّؾغٛث١خ 

  اٌّؾبثبح 

 اٌٛعبطخ 

 اإلثزضاص ٚاٌزض٠ٚش. 

 ٚ َاالٔفبق غ١ش اٌمبٟٔٛٔ ٌٗٔٙت اٌّبي اٌؼب. 

 اٌزجبطإ فٟ ئٔغبص اٌّؼبِالد. 

 االٔؾشافبد اإلداس٠خ ٚاٌٛظ١ف١خ أٚ اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ لجً اٌّٛظف ٚاٌّغإٚي. 

  اٌزٟ رصذس ػٓ اٌّٛظف اٌؼبَ أصٕبء رأد٠زٗ ٌّٙبَ ٚظ١فزٗاٌّخبٌفبد. 

  ػددذَ اؽزددشاَ أٚلددبد ِٚٛاػ١ددذ اٌؼّددً فددٟ اٌؾضددٛس ٚاالٔصددشاف أٚ رّضدد١خ اٌٛلددذ فددٟ لددشاءح اٌصددؾف

 ٚاعزمجبي اٌضٚاس، ٚاالِزٕبع ػٓ أداء اٌؼًّ أٚ اٌزشاخٟ ٚاٌزىبعً ٚػذَ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ

 ّبػٟ ٚاٌّؾبثبح فٟ اٌزؼ١١ٓ فٟ ِٕبصت اٌّغإ١ٌٚخٚئفشبء أعشاس اٌٛظ١فخ ٚاٌخشٚط ػٓ اٌؼًّ اٌغ... 

 :  اإلكاه١ ٝأُب٢ُ أٍجبة اُلَبك-هاثؼب 

 :           أٍجبة اُلَبك ٖٓ ٝعٜخ ٗظو أُ٘ظو٣ٖ -1

أوددددذ ِٕظددددشٞ ٚثددددبؽضٟ ػٍددددُ اإلداسح ٚاٌغددددٍٛن اٌزٕظ١ّددددٟ ػٍددددٝ ٚعددددٛد صددددالس فئددددبد ؽددددذدد ٘ددددزٖ األعددددجبة 

 : ٚاٌزٟ ٟ٘ 

 :ؽَت هأ١ اُلئخ األ٠ُٝ   -

 .أعجبة ؽضش٠خ -

 .أعجبة ع١بع١خ -

 :ؽَت هأ١ اُلئخ اُضب٤ٗخ   -

 .أعجبة ١٘ى١ٍخ -

 .أعجبة ل١ّ١خ -

 .أعجبة الزصبد٠خ-

 :ؽَت هأ١ اُلئخ اُضبُضخ    -

 .أعجبة ثب٠ٌٛٛع١خ ٚ فض٠ٌٛٛع١خ  -

 .أعجبة اعزّبػ١خ  -

 .أعجبة ِشوجخ  -

غددؼٟ ٌٍددشثؼ اٌغش٠غ،ضددؼف دٚس اٌزٛػ١ددخ ضددؼف اٌّإعغبد،رضددبسة اٌّصبٌؼ،اٌ) .األٍببجبة اُؼبٓببخ ُِلَبببك-2

   ئٌخ....ػذَ رطج١ك اٌمبْٔٛ ثبٌشىً اٌصبسَ،...ثبٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٚعبئً اإلػالَ ٚغ١ش٘ب

 : ٝأُب٢ُ آصبه اُلَبك اإلكاه١  -فبَٓب    

  ػٍٝ إٌٛاؽٟ االعزّبػ١خاإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ اصش اٌفغبد  -
 االلزصبد٠خ ػٍٝ اٌز١ّٕخاإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ رأص١ش اٌفغبد  -

 ٚاإلعزمشاس ػٍٝ إٌظبَ اٌغ١بعٟ اإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ رأص١ش اٌفغبد -

 :والمحميةالهيئات والمنظمات الدولية من طرف محاربة الفساد _سادسا 
 :اٌذ١ٌٚخ اٌشفبف١خ ِٕظّخ -
  اإلداسٞ اٌفغبد ٌّىبفؾخ اٌّزؾذح األُِ ارفبل١خ -
 االدارى الفساد محاربة فى النامية الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولي  -
،هيئة مكافحة الفساد،دور الضببيية القضبائية 60-60قانون محاربة الفساد) الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد -

 (إلخ...في مكافحة الفساد
 :الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق -سابعا

 اٌغ١بعٟ، اٌغبٔت٠ثّخبطشاٌفغبد ػٟاٌٛ اٌزضم١فٟ ٚص٠بدح اٌغبٔت اٌذ٠ٕٟ، اٌغبٔت)
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 ،اٌغبٔددت اٌجشددشٜ اٌغبٔددت االداسٜ، ،اٌغبٔددت اٌمضددبئٟ اٌزشددش٠ؼٟ،اٌغبٔت االلزصددبدٞ،اٌغبٔت اٌغبٔددت

 ( ٚاٌٛالء االٔزّبء ، عبٔت اٌّشبسوخ اٌشلبثٟ،عبٔت

 :الفسادنماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة  -ثامنا
 رغشثخ ٘ٛٔظ وٛٔظ، األِش٠ى١خ اٌّزؾذح رغشثخ اٌٛال٠بد، اٌغٕغبفٛس٠خ اٌزغشثخ ، اٌزغشثخ إٌٙذ٠خ -

 .التجربة التركية, اٌزغشثخ اٌّب١ٌض٠خ
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 

 متواصل وإمتحان
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
 

بم اُلٌبو اٍبزوار٤غ٤خ اإلٕبالػ اإلكاه١ ٝإػببكح اُز٘ظب٤ْ كب٢ ٗطب( . َ  1985/ ٘ـ  1405. ) صبفٟ ئِبَ , ِٛعٝ 

 .داس اٌؼٍَٛ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش : اٌش٠بض ( .  1ط)  ٝاُ٘ظو٣بد

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

 ٢اُلَبك اإلكاه١ ٝٓؼبُغزٚ ٖٓ ٓ٘ظٞه إٍالٓ. ٠ٛعف , ثؾش 

online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc 

 . ٖٓطِؼ اُلَبك ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ. ّ٘بَ , ؽّٛدٞ 

hoth/behoth_quran/16/a1.htmhttp://209.61.210.137/uofislam/be 

 اُلَبك اإلكاه١ ٝأُب٢ُ ث٤ٖ ا٤َُبٍبد ٝاإلعواءاد. ِصطفٝ, اٌفمٟ 

 
 
 

 السادس: السداسً
 أفقٌة:وحدة التعلٌم 

 فرنسٌة :المادة 
 1:الرصٌد
 1:المعامل

 
 :التعلٌمأهداف 

 ( ثة أسطر على األكثر، فً ثال ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ذكر )
   

la maîtrise des règles et structures fondamentales du code de la langue française.- réduire les fautes 

les plus fréquentes;- combler les lacunes éventuelles;- enrichir le lexique, pour une bonne maîtrise 

de langue.Développer les capacités orales chez l’étudiant en arts plastiques  Encourager l’étudiant à 

la pratique orale de la langue 

 

 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
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 : المعارف المسبقة المطلوبة
 (  وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، سطرٌن على األكثر) 

Connaître les règles de base du fonctionnement de la langue (syntaxe, lexique, conjugaison). 
 

 :المادة محتوى
1/ exercices de grammaire 

 

2/ règles de grammaire avec exercices 

3/étude de texte portant sur les arts  

(Théâtre, ciména, musée, patrimoine, espaces culturels… 

4/exercices sur la pratique de la langue 

5/bases grammaticales et lexicales avec exercices  

6/règles de bases des  principaux homophones grammaticaux 

7/Les éléments de communication dans un texte  

   

8/ l’étymologie des mots terminologique ayant trait à l’option  

9/Le résumé d’un texte 

10/éléments de base sur les différentes fonctions du texte  

11/ expression orale 
 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 

 متواصل و إمتحان
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) : المراجع
* Bessse H & Porquier R (1984): Grammaire et didactique des langues, Hatier 
 

* Cuq J.-P. (1992): Le français langue seconde, Hachette*le nouveau Beschrelle, la 

grammaire pour tous, 1985, Hatier 

 

*Grevisse, exercice de grammaire française, de Boeck, 2005, Bruxelles 

 

*Dictionnaire du bon français, Bordas, 1981, paris 

   

*Dictionnaire pratique des homonymes, Nathan, 1980 

 

Toute l’orthographe pratique, dictionnaire d’orthographe et de grammaire Nathan, 1980. 
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V-  االتفاقٌات /العقود 
 
 

 (إجباري لعروض التكوٌن المهنٌة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غبةنموذج لرسالة إبداء النٌة أو الر
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 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 )فً حالة تقدٌم عرض التكوٌن باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى  (
 

 ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة

 

 :الموافقة على اإلشراف المزدوج للٌسانس بعنوان  :الموضوع

 

عن  عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج(.                   أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 

أو المركز )وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل هذا التكوٌن  نساللٌسا

 :ترافق هذا  المشروع من خالل( الجامعً

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 ادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌةالمساهمة فً تب -

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
 :الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 ) مباالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد سفً حالة تقدٌم عرض تكوٌن لٌسان (
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 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة)

 

 :بحث تكوٌن فً اللٌسانس بعنوانالموافقة على مشروع  :الموضوع

 

 :المقدم من 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن 

 :فٌه من خالل وفً هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا

 إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، -

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المؤسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة

 

اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها  رٌسٌتم تسخ

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

 .منسقا خارجٌا  لهذا المشروع (*...............ة)ٌعٌن السٌد

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
 :الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 
 :لمؤسسةالختم الرسمً ل
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VI-  ّقٌنالسٌرة الذاتٌة للمنس 

 فرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينالصفحتين لكل شخص  من )
 (التأطير الداخلي والخارجي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة
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 مختار لزعر  :اإلسم اللقب

 بوهران 05/1966/ 09 :تارٌخ ومكان المٌالد

    mokhtar_lazaar@yahoo.fr :نً والهاتفالبرٌد اإللكترو

0772966694 
 :مؤسسة اإلرتباط

 .قسم األدب العربً كلٌة اآلداب والفنون جامعة مستغانم

 :اُْٜبكاد

 .ّٜبكح اُجٌبُٞه٣ب ك٢ ّؼجخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 

 .5551ّإَ ٍ٘خ ّٜبكح ا٤َُِبٌٗ ك٢ اُِـخ ٝاألكة اُؼوث٢،ٖٓ عبٓؼخ اُز٣ٌٖٞ أُزٞ 

رؾذ إّواف األٍزبم اُلًزٞه « أصو اُلٌو اُ٘ؾ١ٞ ك٢ رأ٣َٝ اُووإٓ ػ٘ل أُؼزيُخ اٌُْبف ٗٔٞمعب»:ّٜبكح هٍبُخ أُبعَز٤و أٍُٞٞٓخ ثـ 

 .5555ّل أُِي ٓوربٗ ٍ٘خ ػج

 .2000ٍّ٘خ .ٗظو٣خ اُزأ٣َٝ ك٢ اُزواس اَُِب٢ٗ اُؼوث٢ رؾذ إّواف األٍزبم اُلًزٞه ػجل أُِي ٓوربٗ:ّٜبكح اُلًزٞهاٙ أٍُٞٞٓخ ثـ 

 .2002-2001أٍزبم ٓؾبضو اثزلاء ٖٓ ّٜو ع٤ِ٣ٞخ ٍ٘خ  

 أٍزبم اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ؽب٤ُب 

 .ّٜبكح أَُزٟٞ اُضب٢ٗ ك٢ اُِـخ األُٔب٤ٗخ  

 أٍزبم اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ:  اُورجخ

 :اُزله٣ٌ

 :ّ أٍزبم ْٓبهى؛كهٍ٘ب ػلح ٓوب٤٣ٌ ك٢ هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب ثغبٓؼخ ٝٛوا2000ٕإ٠ُ 5551ٖٓ ٍ٘خ  

 .اُ٘ؾٞ،اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢،اَُِب٤ٗبد،ػِْ اُلالُخ .1

 .3111ّإ٠ُ 1999ٓو٤بً اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ك٢ هَْ اُزوعٔخ ٖٓ ٍ٘خ  .3

٤بد اُزطج٤و٤خ،َُٝب٤ٗبد اُ٘ٔ،ٝرؾ٤َِ إ٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ٗلهً ٓو٤بً اَُِب٤ٗبد اُؼبٓخ،ٝاَُِبٗ 3111ٖٓ ٍ٘خ  .2

 .اُقطبة،ٝاُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢،ثوَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب

كّهٍ٘ب ٓو٤بً ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ُطِجخ أُبعَز٤و ثوَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب ،عبٓؼخ  3113إ٠ُ 3111ٖٓ ٍ٘خ  .4

 .ٓؾٔل ػجبٍخ:األكة اُول٣ْ ُِلًزٞه: رؾذ ْٓوٝع.َٓزـبْٗ

اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ :رؾ٤َِ اُقطبة ك٢ ضٞء اُ٘ظو٣خ اُزلا٤ُٝخ ٝٛٔب:٘ب أُبعَز٤و أٍُّٞٞ ثـكّهٍ٘ب ٓو٤ب٤ٍٖ ك٢ ْٓوٝػ .5

 .3117-3116.ٝكَِلخ اُِـخ

 .3118-3117ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش، ٝاُِـخ ٝاُؾضبهح ك٢ هَْ اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ ُطِجخ أُبعَز٤و :كهٍ٘ب ٓو٤ب٤ٍٖ .6

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة  .7

 .ػضٞ ك٢ اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ ٝٓٔضَ ألٍبرنح ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُلٕ٘ٞ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُغٌِ اُؼ٢ِٔ 2002إ٠ُ 2000ٖٓ ٍ٘خ  

 .2002إ٠ُ ؿب٣خ  2002هئ٤ٌ اُِغ٘خ اُؼ٤ِٔخ ُوَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب ٖٓ ٍ٘خ  

 ػضٞ ك٢ أُغٌِ اُؼ٢ِٔ ٤ٌُِِخ 

 ؽب٤ُب هئ٤ٌ أُغٌِ اُؼ٢ِٔ ٤ٌُِِخ

mailto:lazaar@yahoo.fr


52                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 :اُْ٘بطبد اُؼ٤ِٔخ

 اُْ٘و

 :ًزت صالصخ ُ٘ب ٕله

 .3115ّ.كاه األك٣ت ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ. هواءح رأ٤ِ٣ٝخ ك٢ ٌْٓالد أُؼوكخ.اُزٖٞه اُِـ١ٞ ك٢ اُلٌو االػزيا٢ُ .1

ك٣ٞإ أُطجٞػبد .«ُزأ٤َٕ اُجؾش اُزأ٢ِ٣ٝ اُؼوث٢ٓجبكئ ».ٖٓ اُوٝا٣خ إ٠ُ اُلها٣خ"Herméneutique"اُزأ٤ِ٣ٝخ .3

 3117ّاُغبٓؼ٤خ 

 .3119.ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ. اَُِب٤ٗبد؛ٓ٘طِوبرٜب اُ٘ظو٣خ ٝرؼ٤ٔوبرٜب أُٜ٘غ٤خ .2

 .صذس ٌٗ ػذح ِمبالد ػ١ٍّخ داخً اٌٛطٓ ٚخبسعٗ،ٚرٌه فٟ ِغالد ِؾىّخ :أُوبالد اُؼ٤ِٔخ

 :زم١بد د١ٌٚخ ٔزوش ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾصششبسوٕب فٟ ػذح ٍِ:أُِزو٤بد اُؼ٤ِٔخ

رأ٤ِ٣ٝخ :ثَٔزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓلافِ٘ب.2002ٖٓ ّٜو ٓب٣ٞ ٍ٘خ  20/25/22ثزبه٣ـ " اُزواس اُوٝؽ٢ ٝاُـ٤و٣خ"أُِزو٠ اُل٢ُٝ ؽٍٞ .1

 .ٛب٣لعو ٗٔٞمعب/اثٖ ػوث٢ .ا٥فو ث٤ٖ اُٞعٞك ٝا٤ٌُ٘ٞٗخ

اُزأ٣َٝ ث٤ٖ :،ثَٔزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓلافِ٘ب2002ٖٓ ّٜو ٓب٣ٞ ٍ٘خ 00/01ثزبه٣ـ "لخاألكة اُل٢٘٣ ٝأُضبه"أُِزو٠ اُل٢ُٝ ؽٍٞ .2

 .اُْوػ٤ز٤ٖ أُؼوكخ ٝاُالٓؼوكخ ػ٘ل اثٖ ػوث٢

اُ٘ٔ اُووآ٢ٗ ث٤ٖ :ٖٓ ّٜو ٓب٣ٞ ثَٔزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓلافِز٘ب 2000ٍ٘خ  02/00ثزبه٣ـ " اُِـخ ٝاُـ٤و٣خ"أُِزو٠ اُل٢ُٝ ؽٍٞ .3

 .هواءح رأ٤ِ٣ٝخ ك٢ اُلٌو االػزيا٥.٢ُفوّوػ٤خ أُؼ٠٘ ٝؿ٤و٣خ أُزِو٢ ا

عبٓؼخ اُغ٤ال٢ُ ا٤ُبثٌ ث٤َل١ .2002ٖٓ ّٜو ٓب٣ٞ 51/52ثزبه٣ـ . أُِزو٠ اُل٢ُٝ األٍٝ ؽٍٞ ٓ٘بٛظ اُزوعٔخ األطو ٝاالرغبٛبد .4

 .عبص٘بئ٤خ اُؼبّ ٝاُقبٓ ٗٔٞم. اُض٘بئ٤خ األ٤ُٕٞخ ث٤ٖ اُضبثظ اُْوػ٢ ٝأٌُبكئ اُزوع٢ٔ.ػ٘ٞإ ٓلافِز٘ب.ثِؼجبً

 :ْٓبه٣غ اُجؾش

 .2002/2003رؾ٤َِ اُقطبة ك٢ ضٞء اُ٘ظو٣خ اُزلا٤ُٝخ، :كزؼ ْٓوٝع ثؾش ك٢ أُبعَز٤و رؾذ ػ٘ٞإ 

رؾ٤َِ اُقطبة اُغبٓؼ٢ :كزؾٖ ْٓوٝػ ثؾش رؾذ إطبه اٌُواٍي أ١ ٓوًي اُجؾٞس األٗضوثُٞٞع٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ثٞٛوإ رؾذ ػ٘ٞإ 

 .آكاثٜبٓوبهثخ ٤ٍٍٞٞأ٤َُ٘خ ك٢ ثوٗبٓظ رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝ. اُج٤لاؿٞع٢

 :ٗظْ ِٓزو٤٤ٖ 

 .2003/2004ٓب٣ٞ ٍ٘خ  52/50ك٢ ٢ٓٞ٣ .إٌّب٤ُخ اٌُزبثخ ث٤ٖ اُوواءح ٝاُزأ٣َٝ:ٝط٢٘ رؾذ ػ٘ٞإ .1

 2005-2004ٔ٘بٛظ اُ٘ول٣خ،ك٢ ٓب٣ٞ ٍ٘خ ؽٞاه ؽٍٞ اُ:ك٢ُٝ رؾذ ػ٘ٞإ .2
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 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 قجال نادٌة :اإلسم اللقب

 

 بالمدٌة  15/09/1969:تارٌخ ومكان المٌالد

  www.nadia-guedjal @àhotmail.com:البرٌد اإللكترونً والهاتف

0553603793  

 والفنون  جامعة مستغانم قسم الفنون  كلٌة اآلداب :مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

  م1989جوان  81شهادة الباكالوريا شعبة العلوم  في. 
 

  م 1993 حويلية 30في  فنون التشكٌلٌة الشهادة الليسانس في . 
 

  م 2003 ديسمبر 22في الفنون الشعبية في شهادة الماجستير . 
 

  الفنون "الرسالة موسومة ب  .م2382 جانفً 22تخصص فنون شعبية في  علوم شهادة دكتوراه في ال
 "الشعبية في لوحات الرسام ناصر الدين دينيه

 

فنون شعبية: التخصص  

 

" أ"أستاذ محاضر : الرتبة   

 

 المقاٌٌس المدرسة

 

 تاريخ الفن -األلوان  -مقياس الرسم: سابقا في النظام الكالسيكي

 :حاليا في نظام ل م د 

 فنون تشكيلية وليسانس تصميم  لٌسانسالفنون البصرية تخصص  شعبة -8

 تحليل األعمال الفنية -الهندسة الوصفية  -الكروماتيزم :  المواد التالية

 -نظرية الفن -ورشة الفنون التشكيلية   التشكيلية    تاريخ ونقد الفنون ماسترشعبة الفنون البصرية  -2

 الفن االستشراقي  -األعمال الفنيةترميم وصيانة  -جماليات الفن اإلسالمي

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 

.َ ػ١ٕذ سئ١غخ ٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌمغُ اٌفْٕٛ 2009ف١فشٞ  03فٟ -  

ػ١ٕذ ٔبئجخ ٌشئ١ظ لغُ اٌفْٕٛ ثب١ٌٕبثخ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌفْٕٛ عبِؼخ ِغزغبُٔ  2012ف١فشٞ  28فٟ  -  

١ظ فش٠ك اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ فٟ ِخجش اٌفْٕٛ اٌزبثغ ٌغبِؼخ ٚ٘شاْشغٍذ ِشوض سئ 2012فٟ عبٔفٟ   -  
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ػ١ٕذ فٟ إٌّصت اٌؼبٌٟ ثصفزٟ ِغإٌٚخ  رخصص ١ٌغبٔظ فْٕٛ رشى١ٍ١خ  2012د٠غّجش   12فٟ  -  

ر١ٌٛذ سئبعخ ١ِذاْ اٌفْٕٛ ثمغُ اٌفْٕٛ عبِؼخ ِغزغبُٔ  2013فٟ   ف١فشٞ   -  

هَْ اُلٕ٘ٞ ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُلٕ٘ٞ " بد اُل٤٘خ اُغيائو٣خاُغٔب٤ُبد اُجٖو٣خ ك٢ أُٔبهٍ" عضو في مختبر

 عبٓؼخ َٓزـبْٗ

 حالٌا نائبة عمٌد كلٌة اآلداب والفنون لما بعد التدرج

 أُطجٞػبد

،  عبِؼخ  11اٌؼذد " اٌمٍُ" ِمبي فٟ اٌّغٍخ اٌٍغ٠ٛخ ٚاألدث١خ اٌذٚس٠خ األوبد١ّ٠خ " اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ٚا٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ" 

   2009زٛثش اٌغ١ٕ١ب ٚ٘شاْ  أو

ISSN  1112-69-06 

 

ٓوبٍ ك٢ ٓغِخ "  اُٞظبئق األٍب٤ٍخ ُِوٍْ االٍزْواه٢ هج٤َ ٝإثبٕ االٍزؼٔبه اُـوث٢ ُِؼبُْ اإلٍال٢ٓ " -

إَٗب٤ٗبد أُغِخ اُغيائو٣خ ك٢ األٗضوٝثُٞٞع٤ب ٝاُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ اُزبثؼخ ُٔوًي اُجؾش ك٢ األٗزوٝثُٞٞع٤ب  

.   2009ك٣َٔجو –اًزٞثو  46، ػلك ٓيكٝط االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثٞٛوإ  

ISSN 1111-2050 

 

  2012، عبٗل٢  23ٓوبٍ ك٢ ٓغِخ اُوِْ اُؼلك " األٍب٤ُت اُل٤٘خ أَُزؾلصخ ٝأىٓخ اُزِو٢" -

ISSN  1112-69-06 

 

ٓوبٍ ك٢ ٓغِخ آكبم ٤ٍ٘ٔبئ٤خ  ، ٓغِخ ٓؾٌٔخ  "  اُل٤ِْ ا٤ٌُٓٞل١ ٝاُضٞهح اُغيائو٣خ، ؽَبٕ ر٤وٝ ٗٔٞمعب"

ٖله ػٖ ٓقجو كٜوً األكالّ اُضٞه٣خ ك٢ ا٤َُ٘ٔب اُغيائو٣خ رؼ٠٘ ثبُلهاٍبد اُ٘ول٣خ ا٤َُ٘ٔبئ٤خ ،هَْ اُلٕ٘ٞ ر

       ISSN :2335-1888 2013ك٣َٔجو  1اُلها٤ٓخ ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُِـبد ٝاُلٕ٘ٞ عبٓؼخ ٝٛوإ  اُؼلك 

 

ثئو  94ؽ٢ ثٖ كاٝك ههْ  impact pub ٓطجؼخ  " هٖخ إٍالّ اُوٍبّ اُلو٢َٗ إ٣ز٤بٕ ك٤٘٣ٚ  : "ًزبة  

 ISBN 3-4138-0-9947-978 ،    2014اُغ٤و ٝٛوإ  

 

 ّبهًذ ك٢ ػلح ِٓزو٤بد ٝط٤٘خ ٝأ٣بّ كها٤ٍخ 
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 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 كحلً عمارة:اإلسم اللقب

 بوهران 27/09/1970:تارٌخ ومكان المٌالد

  kahliammara2002@yahoo.fr:البرٌد اإللكترونً والهاتف

1337013700 

 

 قسم الفنون جامعة مستغانم :مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الباكالورٌا

 شهادة اللٌسانس فً اآلدب العربً

 شهادة الماجٌستٌر   تخصص علم الجمال

 وراه فً العلوم تخصص علم الجمال شهادة  الدكت

 

 علم الجمال :التخصص

 

 "أ"أستاذ محاضر :الرتبة

 

 تحلٌل األعمال الفنٌة–ثقافة وتقالٌد _ حلقات دراسٌة -تارٌخ الفن الجزائري_ منهجٌة–علم الجمال  :المواد المدرسة

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 ًمسؤولة تخصص ماستر تسٌٌر ثقاف

 بر  الجمالٌات البصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائر مخرئٌسة 

 رئٌسة اللجنة العلمٌة لقسم الفنون

 رئٌسة مشروع دكتوراه فً الفنون بكلٌة اآلداب والفنون جامعة مستغانم

 النشاطات العلمٌة

 أصدرت عدة مقاالت فً مجال ت محكمة داخل وخارج الوطن 

 خدة أصدرت كتاب حول الرسام  محمد 

 شاركت فً عدة ملتقٌات وطنٌة ودولٌة  

 التارٌح والتوقٌع                                        

 

 

mailto:kahliammara2002@yahoo.fr
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 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 بو مسلوك خدٌجة  :اإلسم اللقب

 

 وهران     1979/ 12 / 30:تارٌخ ومكان المٌالد

 kadamed67@gmail.com :البرٌد اإللكترونً والهاتف

0550225271 

 

 قسم الفنون جامعة مستغانم:مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الباكالورٌا 

 شهادة اللٌسانس فً الفنون الدرامٌة

 شهادة الماجٌستٌر سمعً بصري

 

 سمعً بصري:التخصص

 أستاذة مساعدة  أ :الرتبة

 

 :المواد المدرسة

 تارٌخ الفن القدٌم-إتصال-الصورة والرمز_ سٌمٌائٌة الصورة  –نما الناطقة تارٌخ السٌ -فن اإلخراج -المونتاج  

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 مسؤولة تخصص لٌسانس مسرح

 شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن للماستر واللٌسانس السارٌة المفعول بالمٌدان 

 نشاركت فً تحٌٌن  وتحسٌن البرامج ضمن فرٌق التكوٌ

 عضو فً اللجنة العلمٌة بالقسم 

 عضو بمخبر الجمالٌات البصرٌة

 PNR عضو فً مشروع وطنً للبحث 

 شاركت فً عدة ملتقٌات دولٌة ووطنٌة فً مٌدان تخصصً وشاركت فً عدة مهرجانات وطنٌة ودولٌة 

 عضو فً لجنة التحكٌم بعدة مهرجانات مسرحٌة

 

 

 التارٌح والتوقٌع
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 اتٌةنموذج  السٌرة الذ

 سلٌمان شرٌف:اإلسم اللقب

 

 بالغزوات تلمسان 1959جوان  19:تارٌخ ومكان المٌالد

 

 cherifslimane28@gemail.com:البرٌد اإللكترونً والهاتف

0558205558 

 

 :مؤسسة اإلرتباط

 قسم الفنون جامعة مستغانم 

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 ة   مدرسة الفنون الجمٌلة وهرانشهادة الدراسات الفنٌة العام 

 شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر

 (موسكو)تصمٌم صناعً  المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة   (   معادلة ماجٌستٌر)الشهادة العلٌا  

 

 تصمٌم صناعً :التخصص

 أستاذ مساعد  أ :الرتبة

 

 :ةالمواد المدرس

 

 هندسة وصفٌة  -علم المنظور    -ألوان -رسم -حجم –ورشة التصمٌم  

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 مسؤول تخصص ماستر تصمٌم ومحٌط 

 الجمالٌات البصرٌة  جامعة مستغانم رعضو فً مخب

 شاركت فً تنظٌم عدة أٌام دراسٌة وملتقٌات وطنٌة بالكلٌة

 ن المعارض الفنٌة داخل وخارج الوطنشاركت فً العدٌد م

 شاركت فً عدة تظاهرات فنٌة داخل وخارج الوطن صدرت أعمالً فً أكثر من دلٌل نشرته وزارة الثقافة
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 التارٌح والتوقٌع

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 الطٌب مصطفى :اإلسم اللقب

 

 بتازة المغرب 18/07/1953 :تارٌخ ومكان المٌالد

 

 tm_mt_@yahoo.fr :والهاتف البرٌد اإللكترونً

 

 قسم الفنون جامعة مستغانم:مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 

 أستاذ مساعد  ب  :الرتبة

 شهادة الدراسات الفنٌة العامة   مدرسة الفنون الجمٌلة وهران

 الجزائر شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة

 (موسكو)فن التحت   المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة   (   معادلة ماجٌستٌر)الشهادة العلٌا  

 

 حجم وفراغ _  تشرٌح  -رسم   -نحت    :المواد المدرسة

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 ٌكً اخصص تصمٌم ومحٌط  و تصمٌم غراف: شاركت فً تكوٌن عروض الماستر 

 شاركت فً تنظٌم النشاطات العلمٌة التابعة لقسم الفنون فً عدد من األٌام الدراسٌة 

 شاركت فً عدة تظاهرات فنٌة وثقافٌة

 أنجزت عددا من التماثٌل  لتزٌٌن المدٌنة الجزائرٌة  

 شاركت فً معارض وطنٌة ودولٌة بكل من فرنسا وروسٌا والمغرب والجزائر

 بصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائرعضو بمخبر الجمالٌات ال

 

 التارٌح والتوقٌع
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 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 هنً فاطمة:اإلسم اللقب

 

 بوهران 1956مارس  27:تارٌخ ومكان المٌالد

 

 henni95@gemail.com:البرٌد اإللكترونً والهاتف

0794554877 

 

 قسم الفنون جامعة مستغانم :مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....لتدرج ومابعد التدرجا:) الشهادات

 شهادة الدراسات الفنٌة العامة   مدرسة الفنون الجمٌلة وهران

 شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر

 (موسكو) المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة   رسم  فرٌسكو  (  ماجٌستٌرمعادلة )الشهادة العلٌا  

 

 رسم جداري :تخصصال

 

 أستاذة مساعدة  أ :الرتبة

 

 كروماتٌزم _ تارٌخ التصمٌم–تارٌخ العمارة _ حلقة دراسٌة  –ألوان  –رسم  :المواد المدرسة

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 رئٌسة تخصص ماستر تصمٌم غرافٌكً

 شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن السارٌة المفعول بالمٌدان

 عضو بمخبر الجمالٌات البصرٌة

 شاركت فً  العدٌد من األٌام الدراسٌة بالقسم 

 شتركت فً ملتقٌات وطنٌة

 شاركت فً العدٌد من المعارض والتظاهرات الفنٌة داخل وخارج الوطن  بروسٌا وفرنسا والجزائر

 صدرت أعمالً فً كتٌبات نشرت برعاٌة وزارة الثقافة

 

 التارٌح والتوقٌع

 



60                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 

 السٌرة الذاتٌة نموذج 

 شوٌب ٌحً:اإلسم اللقب

 

 وجدة المغرب 15/02/1959:تارٌخ ومكان المٌالد

 

 chouib_y@yahoo.fr :البرٌد اإللكترونً والهاتف

0772152807 
 

 قسم الفنون جامعة مستغانم:مؤسسة اإلرتباط

 

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 ة الفنون الجمٌلة وهرانشهادة الدراسات الفنٌة العامة   مدرس

 شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر

 ألمانٌاالمدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة  فً التصمٌم الصناعً  (   معادلة ماجٌستٌر)الشهادة العلٌا  

 تصمٌم النسٌج:التخصص

 

 أستاذ مساعد  أ:الرتبة

 

 :المواد المدرسة

 رسم -مشروع التصمٌم  –تٌبوغرافٌا –الحجم  -التشرٌح-الخط

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 رئٌس تخصص لٌسانس تصمٌم 

 شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن السارٌة المفعول بالمٌدان

 شاركت فً تنظٌم  العدٌد من األٌام الدراسٌة بالقسم 

 ظاهرات الفنٌة داخل وخارج الوطن  بألمانٌا  والجزائرشاركت فً العدٌد من المعارض والت

 عضو فً مخبر الجمالٌات البصرٌة 

 

 التارٌح والتوقٌع

 

 



61                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 العاٌب أحسن:اإلسم اللقب

 

 بعنابة 1958سبتمبر  1:تارٌخ ومكان المٌالد

 

 laibahcene@yahoo.fr :البرٌد اإللكترونً والهاتف

1330717770 

 قسم الفنون جامعة مستغانم:اإلرتباط مؤسسة

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الدراسات الفنٌة العامة   معهد الفنون الدرتمٌة الجزائر

 شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الدرامٌة المعهد الوطنً للفنون الدرامٌة  الجزائر

 فً السمعً البصري المدرسة العلٌا للفنون  االتحاد السوفٌٌتً (    معادلة ماجٌستٌر)شهادة الدراسات  العلٌا  

 سمعً بصري:التخصص

 

 أستاذ مساعد  أ:الرتبة

 :المواد المدرسة

 تارٌخ السٌنما _  متابعة  المشروع  -ورشة كتابة السٌنارٌو –مونتاج _ إخراج سٌنمائً_تارٌخ الفن 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 سم الفنونرئٌس ق

 عضو باللجنة العلمٌة لقسم الفنون

 السباقة فً  فتح باب النظام الجدٌد  على المستوى الوطنً  2004تركٌب عروض التكوٌن   الحالٌة السارٌة المفعول فً 

 مسؤول مٌدان الفنون

 رئٌس شعبة فنون العرض

 نائب العمٌد المكاف بالبٌداغوجٌا 

 لٌة والوطنٌة شاركت فً العدٌد من الملتقٌات الدو

 وفً تظاهرات فنٌة وثقافٌة

 شاركت فً لجنة التحكٌم بمهرجان الفٌلم العربً بوهران

 نشرت مقاالت فً مجالت محكمة وطنٌة ودولٌة أذكر منها مجلة سٌنارجً بلبنان

 عضو فً مخبر الجمالٌات البصرٌة 

 

 

 التارٌح والتوقٌع



62                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 شرقً هاجر:اإلسم اللقب

 

 بوهران 04/12/1980:تارٌخ ومكان المٌالد

 cherguihadjar@yahoo.fr :البرٌد اإللكترونً والهاتف

0550745383 

 

 قسم الفنون جامعة متساغانم:مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الباكالورٌا شعبة آداب

 شهادة اللٌسانس فً الفنون الدرامٌة 

 جٌستٌر سمعً بصريشهادة الما

 

 سمعً بصري:التخصص

 أستاذة مساعدة  أ :الرتبة

 

 :المواد المدرسة

 تارٌخ الفن القدٌم-إتصال-الصورة والرمز_ سٌمٌائٌة الصورة  –تارٌخ السٌنما  -فن اإلخراج -المونتاج   -منهجٌة متخصصة  

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 ا وثائقٌة مسؤولة تخصص ماستر سٌنم

 نائبة رئٌس قسم الفنون

 رئٌسة قسم الفنون 

 شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن للماستر واللٌسانس السارٌة المفعول بالمٌدان 

 شاركت فً تحٌٌن  وتحسٌن البرامج ضمن فرٌق التكوٌن

 عضو فً اللجنة العلمٌة بالقسم 

 عضو بمخبر الجمالٌات البصرٌة

 PNR عضو فً مشروع وطنً للبحث 

 دولٌة ووطنٌة فً مٌدان تخصصً  شاركت فً عدة ملتقٌات 

 نشرت مقاالت فً مجالت محكمة

 التارٌح والتوقٌع



63                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 العاٌب نصٌرة:اإلسم اللقب

 

 :تارٌخ ومكان المٌالد

 

 laibnadz@yahoo.fr :البرٌد اإللكترونً والهاتف

0773192736 

 

 ة مستغانمقسم الفنون جامع:مؤسسة اإلرتباط

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الدراسات الفنٌة العامة   مدرسة الفنون الجمٌلة وهران

 شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر

 (موسكو)بالستٌكٌة   فن التصمٌم   المدرسة العلٌا للفنون ال(   معادلة ماجٌستٌر)الشهادة العلٌا  

 

 تصمٌم غرافٌكً:التخصص

 

 أستاذ مساعد  أ:الرتبة

 

 خط  –تشرٌح -حجم وفضاء -ورشة تصمٌم_  الوان –رسم  –غرافٌزم  :المواد المدرسة

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

  1999إلى  1988رئٌسة قسم الفنون من سنة 

 رئٌسة شعبة الفنون البصرٌة 

 2004فً تركٌب عروض التكوٌن للماستر واللٌسانس السارٌة المفعول بالمٌدان  منذ شاركت 

 شاركت فً تحٌٌن  وتحسٌن البرامج ضمن فرٌق التكوٌن

 رئٌسة اللجنة العلمٌة للقسم

 عضو فً اللجنة العلمٌة بالقسم 

 عضو بمخبر الجمالٌات البصرٌة

 شاركت فً تنظٌم عدة ملتقٌات وأٌام دراسٌة بالكلٌة 

 شاركت فً عدة معارض فنٌة

 التارٌح والتوقٌع



64                                                                             إعغخ                                 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ 
 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ            

 

 

 نموذج  السٌرة الذاتٌة

 ب ن عمار خدٌجة:اإلسم اللقب

 

 :تارٌخ ومكان المٌالد

 

   mmarnet@yahoo.frbena / k.benammar@crasc.dz:البرٌد اإللكترونً والهاتف

 

 اختصاص علم النصوص االدبٌة 2007 1980الرمزٌة فً األدب الجزائري بٌن 

 قسم الفنون سابقا وقسم اللغة الفرنسٌة حالٌا جامعة مستغانم :مؤسسة اإلرتباط

 

 

 (إلخ....التدرج ومابعد التدرج:) الشهادات

 شهادة الباكالورٌا شعبة آداب

 شهادة اللٌسانس لغة فرنسٌة

 ادة الماجٌستٌر لغة فرنسٌةشه

 اختصاص علم النصوص االدبٌة :التخصص

 

 أستاذة مساعدة   أ:الرتبة

 

 :المواد المدرسة

 لغة فرنسٌة -أدب مغاربً

 

 (:البٌداغوجٌة واإلدارٌة) الكفاءات المهنٌة 

 عضو فً اللجنة العلمٌة بقسم الفنون 

 وهران  CRASC جٌة  عضوة مشاركة  فً مشروع بحث بمركز االبحاث االنتروبولو

 2007 1980الرمزٌة فً األدب الجزائري بٌن :حول  

 شاركت فً عدة ملتقٌات وطنٌة ودولٌة بالجزائر وفرنسا 

 

 

 التارٌح والتوقٌع

 

 

mailto:benammarnet@yahoo.fr
mailto:k.benammar@crasc.dz




66 ػٕٛاْ ا١ٌٍغبٔظاٌّ  إعغخ   

 اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ

VIIII-  اللجنة البٌداغوجٌة الوطنٌة للمٌدانتأشٌرة:

 (لعرض التكوٌن النسخة النهائٌةالتأشٌرة تكون  فقط قً )


