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I - بطاقة تعرٌف اللٌسانس
 

 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

  الفنوناألدب العربً و  :كلٌة أو معهد 

  الفنون: قسم 

 إعتماد التخصص وتارٌخه رقم قرار: 
  2007 جوان20: مؤرخ فً 97  :قرار رقم

 

 

: (*)المشاركون اآلخرون- 3
 

: المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 

.  المعهد العالً للموسٌقى القبةـــ 

ـــ اإلذاعة و التلفزٌون  

 
 

 
 

 : إطار وأهداف التكوٌن-4

 مكانة المشروع :   التنظٌم العام للتكوٌن –أ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شـعـبــــت  

فـنـون الـعــسض  
 

 

 

 

انـفـُـٌٕ انـضعايـٍــح  

 

 

 

 صعاؿاخ ؿًٍُاتٕغغافٍح 

 

 

 الدزاساث المـوسيـقــيت  
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أهداف التكوٌن - ب
 

ٌفترض من هذا المشروع التكوٌنً للٌسانس إعداد إطارات فنٌة أكادٌمٌة تسد النقص القائم فً 

.  الدراسات الموسٌقٌة: التخصص الموسوم بــ

ألن دراسة هذا تخصص الموسٌقى تتوقف على دور تلك الدراسة و رؤٌتها فً حالة تقدم لتنمٌة 

و ال . المواهب بعد اكتشافها من خالل عملٌة تدرٌس الفنون فً المعاهد األكادٌمٌة

أو تألٌفا   تكتفً بذلك بل بصقل تلك المواهب فً فن الموسٌقى وفق التخصصات اآلدائٌة عزفا

. وفً إحاطة فنون الموسٌقى  باألطر العلمٌة والمنهجٌة والتربوٌة 

وهو ما ٌجعل القٌاس على عملٌة التكوٌن األكادٌمً ٌتوقف عند نتائج المواهب الطالبٌة فً 

غٌر أن اإلنصاف ٌقتضً التأكٌد على نوعٌة اإلنتاج التكوٌنً وأثره . رفعة فنونها أو انحدارها

. ألن اإلبداع وحده لٌس كافٌا وإن شكل منظومة الفن. فً العملٌة التعلٌمٌة واألكادٌمٌة

وهو ما ٌجعل العملٌة التكوٌنٌة قائمة على أركان أساسٌة فً فروع التعلٌم ٌجب على الطالب أن 

:  ٌجٌدها وٌستثمرها وهً

ـ المنهج التعلٌمً  

ـ المادة العلمٌة  

ـ طرٌقة التوصٌل  

ـ الوسٌلة التعلٌمٌة  

ـ طرٌقة االستقبال  

ـ الهدف المشترك  

 

 المؤهالت و الكفاءات المستهدفة - ج

 

نسعى من خالل هذا المشروع التكويني إلى خمق جيل من اإلطارات األكاديمية القادرة عمى ممارسة الفن الرفيع 
التي تسعى إلى  لذا كان ال بد من وجود أفق من وراء العممية التكوينية .مدروسةوعمى أسس أكاديمية وعممية 

 بما يسمح  لحركة موسيقية قائمة عمى مبدأ العممية إعداد مستقبميو  تكوين موسيقيين ضمن فضاء أكاديمي 
 . فنية و إنشاء فرق موسيقية عمى درجة من االقتدار واالحترافية لممارسة محمية ودوليةبالنهوض بالحركة ال

 . واثبات نجاعة الدراسة عمى مستوى التعميم العالي والبحث العممي
كما يسمح األمر بتهيئة هذه اإلطارات المستقبمية إلى عالم الشغل وفتح مجال أمام تمك التخصصات عند إفراز 

هيئات ومعاهد وأقسام ال تقف عند الجمع بين التخصصات بل إلى تفرع تمك التخصصات إلى أقسام بدورها وهو 
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ما يثبت نجاعة التكوين ويستقطب الفئات الطالبية التي في أغمبها تخشى هذا النوع من التخصصات مما يمكن 
.   من ترسيخ الثقافة الفنية في األوساط األكاديمية والثقافية

القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل - د
ــ التربٌة والتعلٌم   

ــ دور الثقافة  
ــ اإلذاعة و التلفزٌون  

 
:  الجسور نحو تخصصات أخرى- هــ 
 . سٌنما -

  .مسرح -

 
 

 : مؤشرات النجاعة  لمتابعة التكوٌن- و
 

ـ تقرٌر اللجان البٌداغوجٌة  

ـ متابعة رئٌس المٌدان  

ـ تقرٌر اللجنة العلمٌة للقسم  

ـ تقرٌر الوصً  

ـ مشروع نهاٌة التخرج   
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فرقة تأطٌر التكوٌن - ب
 

لتأطٌر الداخلً  ٌعبئ وٌصادق علٌه من طرف ا الكلٌة أو المعهد ا- 1ب
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 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -6
 

( عالقته بعرض التكوٌن المقترح)التوثٌق المتوفر - ج
 

 المكتبة الوطنٌة  -

 المكتبات الجهوٌة  -

 .قواعد البٌانات الخاصة بالبحث العلمً فً األنترنت  -

 السٌنما والتلفزٌون  -

 المؤسسات اإلذاعٌة  -

المسارح الجهوٌة والوطنٌة   -

 

 فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم و االتصال  المتوفرة بالكلٌة- د

 
 

ـ المؤسسات الثقافٌة  

ـ المعاهد التقنٌة  

 استودٌو الموسٌقى الخاص بقسم الفنون  02

ـ دور الثقافة  

ـ المؤسسات السمعٌة البصرٌة  
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II -ًبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم التخصص 
ٌدمج مالحق القرارات الوزارٌة الخاصة بقاعدة التعلٌم المشترك للسنة األولى والثانٌة )

 (للمٌدان والشعبة  
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: السداسً الخامس- 5
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

   20 14      وحدات التعلٌم األساسٌة    

 × × 5 4  1.30  1.30 42 التراث الجزائري الموسٌقً : 1المادة

 × × 5 4  1.30  1,30 42 نظرٌات تجانس األصوات:  2المادة 

 × × 5 3  1.30  1.30 42 غناء وموسٌقى عربٌة : 3المادة 

 × × 5 3  1.30  1,30 42 ورشات موسٌقٌة : 4المادة 

   4 3      وحدات التعلٌم المنهجٌة

 × × 4 3  1.30   1.30 42 العلمً منهجٌة البحث :1المادة

   4 2      وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

 ×  4 2    1.30  21 . العروض و موسٌقى الشعر: 1المادة

   2 2      وحدة التعلٌم األفقٌة

 ×  1 1    1.30  21  لغة فرنسٌة: Iالمادة 

 ×  musique et Informatique   21  1.30    1 1:   2المادة 

   30 21     273 5مجموع السداسً 
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: السداسً السادس-6
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

   17 11      وحدات التعلٌم األساسٌة    

 ورشات موسٌقٌة   : 1المادة
42 1.30  1.30  4 6 × × 

 نظرٌات تجانس األصوات:  2المادة 
42 1.30  1.30  4 6 × × 

 .  علم جمال الموسٌقى: 3المادة 
42 1.30  1.30  3 5 × × 

   05 03      وحدات التعلٌم المنهجٌة

 فً منهجٌة البحث العلمً: 1المادة 
 الدراسات الفنٌة المتخصصة 

42 1.30  1.30  3 5 × × 

   06 05      وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

 مصطلحات موسٌقٌة   :  1المادة 
21 1.30    3 4  × 

 . الفساد وأخالقٌات العمل:  2المادة 
21 1.30    2 2  × 

    02  02      وحدة التعلٌم األفقٌة

 لغة فرنسٌة: 1المادة
21 1.30    1 1  × 

 musique et Informatique: 2المادة

  
21 1.30 

   1 1  × 

   30 21      273 6مجموع السداسً 
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 حوصلة إجمالٌة للتكوٌن-7

 
 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 150 63 84 84 381

 أعمال موجهة     

 أعمال تطبٌقٌة 150 42   192

 عمل شخصً     

(حدد)عمل آخر       

 المجموع      573

 األرصدة 90 20 5 5 120

100  5 5 15 75 
األرصدة لكل % 

 وحدة تعلٌم
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IV  - البرنامج المفصل لكل مادة
(  لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 . دراسات موسٌقٌة: عنوان اللٌسانس
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  .الخامس: السداسً

  .األساسٌة: وحدة التعلٌم 
.   الجزائري التراث الموسٌقً: المادة 
  5: الرصٌد
 4: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

.  الجزائري واإللمام به األكادٌمً والمنهجً التعرف على التراث الموسٌقً
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
.  ـ اإلطالع الشامل للطالب بالطبوع الموسٌقٌة فً الجزائر ومحٌط تربٌة ذوقه الموسٌقً

 
: محتوى المادة

 .تعرٌف التراث الموسٌقً الجزائري -

. طبوع وأنواع الموسٌقى فً الجزائر -
 .الموسٌقى العالمة فً الجزائر -

 .المدارس الموسٌقٌة الهامة فً الجزائر -

. قسنطٌنة
. الجزائر
 .تلمسان

 .الموسٌقى الشعبٌة الجزائرٌة -

. الحوزي
. العروبً
. المحجوز

. المدٌح
. الملحون
. القبائلً
. الشاوي

. الصحراوي
. التندٌه

. األهلٌل
. الغرارة
. الغناوي

 .الموسٌقى العصرٌة الجزائرٌة -

 .الصطاٌفً

 .القبائلً

 .الفردة

. الراي
 
 

متواصل  : طرٌقة التقٌٌم
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اإلمتحانات السداسٌة   +  أعمال تطبٌقٌة  ـ
 

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
- Taoufik el Madani. « Kitab El Djazair », en arabe Edition imprimerie arabe en 

Algérie, Alger 1931. 
- ROUANET J 

« La musique Arabe », Alger 1904, Dans l’Encyclopédie de la musique de A. 
Lavignac, I, t. 5, paris 1918/22.  

- ERLANGER R. D. 
« La musique Arabe », 6 vol, 6 tome de 1930 à 1959. 

- Encyclopédie  de la pléade:« Histoire de la musique TI, Edition Gallimard.1960. 
Alexis CHOTTIN. « La musique Arabe »526/542 
Simon JARGY : « La musique populaire du Proche-Orient Arabe »545/568. 

- Farmer H. G. « Histoire de Musique Arabe jusqu’au XIII° siècle », en arabe 
traduit par Georges Feth Allah. Edition Dar-el-hayat, Beyrouth Liban 1919/25. 

- GUETTAT Mahmoud. 
« La musique Classique du Maghreb » Edition  sindbâd, Paris 1980. 
« La Musique Arabo-Andalouse L’Empreinte du Maghreb, Tome1 », Edition El 
Ouns, Paris 2002. 
« La Musique du monde Arabo-Musulman Guide bibliographique et 
discographique, Approche analytique et critique » Edition El Ouns, Paris 2004. 
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يجالخ أٔ يشطٕطاخ ػغتٍح 

انًٓغجاٌ انٕطًُ نهًٕؿٍقى األَضنـٍح يضٌغٌح انشثٍثح ٔ انغٌاضح : ٔثائق ٔ يجالخ- 

 1972 ٔ 1969: انًٓغجاٌ انٕطًُ نهًٕؿٍقى انجؼائغٌح يجًٕػح أؿطٕاَاخ ؿُح : ٔػاعج انثقافح- 

غٕل :  تقٍاصج1977يجًٕػح تـجٍالخ كم انُٕتاخ انًضعؿح انتهًـاٍَح ػاو : جًؼٍح ثقافٍح َـٍى األَضنؾ ْٔغاٌ- 

  (االٌضاػح)ٌذً 

  1955 عيضاٌ 9: يؤعسح "عؿانح فً انًٕؿٍقى إنى األؿتاط يذًض ػثض انْٕاب : " ػعٔقً يذًض - 

 يجهح يٓغجاٌ انغتٍغ 1944 – 1870شٍز انًضعؿح انؼاصًٍح " يذًض تٍ تفادً : " ؿغي ؿٍض أدًض - 

 تانجؼائغ

انشٍز يصطفى انثغٌكـً :  ؿهًتهً يٍ طغف 18يغٔا تتهًـاٌ انقغٌ " يٍ شٍٕر ػغب ٔ ٌٕٓص : " قائًح- 

  .ؿُٕؿً
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السادس  /الخامس: السداسً
 .األساسٌة: وحدة التعلٌم 

 (Harmonie)    .نظرٌات تجانس األصوات: المادة 
 5: الرصٌد
 4: المعامل

 
 . التعرف على مكنونات الصوت وتركٌبه الهارمونً وأسالٌب التألٌف المتجانس:  أهداف التعلٌم 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
.  قدرة الطالب على التدوٌن الموسٌقً

. المسافات الموسٌقٌة
. الطبوع اللحنٌة والمقامات

. النغمة الموسٌقٌة
 :محتوى المادة

Notions Préliminaires. 

- Les Intervalles. 

- Les Modes et les Gammes. 

- La Tonalité. 
Les Accords. 

- Constitution des accords, Notes réelles. 
Harmonie Consonante. 

- Accords formés de trois notes constitutives, ou accords de trois sons. 

- Réalisation de l’harmonie. 
De la disposition des notes de l’accord 
Des parties 
Des notes doublées dans les accords 
De la suppression de certaines notes dans les accords 
Du mouvement mélodique des parties et de leur immobilité 
Des rapports harmoniques provenant du mouvement respectif des parties. 

- L’influence. 
De l’influence tonale relative des accords consonants 
De l’importance relative des différant degrés. 

- Lois qui régissent l’enchaînement des accords appartenant a une même tonalité ; ou : 
succession des accords dans leurs relations uni toniques. 

- Considérations générales sur les modifications, la place respective et la durée des 
accords. 
Des principales modifications de l’accord. 
De l’influence des changements de position sur la réalisation. 
De la place respective des accords dans la division de la mesure. 
De l’influence tonale exercée par la durée des accords consonants. 
Considérations sur la durée des positions et sur les silences. 

- De la basse chiffrée. 

- Renversements des accords consonants. 
Du premier renversement. 
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Du second renversement. 

- Des phrases, des périodes et de gamme en général. 

- Des cadences. 

- Des modulations. 
Règles servant a réaliser purement les modulations. 
Des tons relatifs. 
Des modulations aux tons relatifs de première classe. 
Des modulations aux tons relatifs de deuxième classe. 
Des modulations passagères. 
De certaines altérations harmoniques formants des accords d’emprunt. 
Des modulations aux tons éloignés. 
Modulations enharmoniques. 
Des changements de ton. 

- Des marches harmoniques. 

- Complément. 
Remarques sur la suppression de certaines notes dans les accords et sur l’effet tonal qui peut résulter 
de cette suppression. 
Observations pratiques concernant certaines licences de réalisation. 

Des notes étrangères a la constitution des accords ou des notes accidentelles. 

- Notes accidentelles de première classe. 

- Des retardements. 
Des suspensions en général. 
De la suspension supérieure. 
De la suspension inférieure. 
Des suspensions simultanées. 
Remarque sur l’analogie de certaines suspensions avec certaines notes intégrantes. 

- Des retards irréguliers. 

- De l’anticipation. 

- De la pédale. 
Notes accidentelles de deuxième classe ou essentiellement mélodiques.   

- Des notes qui servent d’ornement a une note principale. 
De l’appogiature. 
De la broderie. 
De l’échappée. 

- Des notes de passage. 
Supplément. 

- Des imitations. 

- Du contrepoint. 

- Du style rigoureux. 

 اإلمتحانات السداسٌة +  أعمال تطبٌقٌة ـ:  طرٌقة التقٌٌم
 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 « Traité d’Harmonie » par : Henri REBER Professeur de composition – Conservatoire 
de Paris. 
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.  الخامس: السداسً
األساسٌة  : وحدة التعلٌم 

.  غناء وموسٌقى عربٌة: المادة 
 4: الرصٌد
 3: المعامل

 
 

: أهداف التعلٌم
.  مقاماته وأسالٌب التألٌف الغنائً واآللً. تحدٌد المعارف األساسٌة حول نظرٌات الموسٌقى و الغناء العربً

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

.  إدراك الطالب لنوع الموسٌقى العربٌة من أشكال التألٌف الغنائً واآللً
 

: محتوى المادة
 .نظرٌات الموسٌقى العربٌة -

 . مقامات الموسٌقى العربٌة

 . قواعد الموسٌقى العربٌة

 . اإلٌقاعات -

 . الموشحات الشرقٌة -

 . الطقطوقات -

 .السماعً -

 .الباشراف -

 .اللونغة -

  .التقسٌم -

 
 :طرٌقة التقٌٌم

اإلمتحانات السداسٌة  +  أعمال تطبٌقٌة ـ
 

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 . نثُاٌ –صاع يكتثح انذٍاج تٍغٔخ . ط" اخ األَضنـٍححانًٕف"  "انُظغٌاخ انًٕؿٍقٍح: " ؿهٍى انذهٕ -

 طغاتهؾ –صاع يكتثح انفكغ . ط" َظغٌاخ انًٕؿٍقى انؼغتٍح" " انًٕشذاخ انؼغتٍح : " ػثض  انذًٍض يشؼم -

  .نٍثٍـا

 .1987تَٕؾ . تٍٍ انًغاعتٍح ٔ انشغقٍح انؼغتٍح ط" يٕؿٍقى يقاعَح : " صانخ انًٓضي . ص -

  نثُاٌ–صاع يكتثح انذٍاج تٍغٔخ . انًؼٓض انٕطًُ نهًٕؿٍقى ط. ط" ػهى انًٕؿٍقى : "  جٕعج فغاح -

  .op4انجؼائغ . ٔ تًاعٌٍ غُائٍح  ط" طثٕع انؼغتٍح: " أدًض دـًٍُ -
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.   السادس/الخامس: السداسً
.  األساسٌة: وحدة التعلٌم 

 ورشات موسٌقٌة: المادة 
  4: الرصٌد
  3: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

. اكتشاف اآلالت الموسٌقٌة ومنهجٌة تقنٌة العزف اآللً لحسن االستعمال والمرافقة الصحٌحة الفنٌة واألكادٌمٌة
.  وتربٌة األذن وتقنٌات الصوت

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

.  مع اختٌار اآللة المفضلة له. دراٌة الطالب بالتدوٌن الموسٌقً لتطبٌقها صوتٌا وآلٌا
 

: محتوى المادة
 .مرافقة الطلبة على اآلالت الموسٌقٌة -

. الرئٌسٌة
 . الثنائٌة

 .تقنٌات األداء الصوتً -

 .الممارسة اآللٌة والصوتٌة -

.  الفردٌة
  .الجماعٌة

 
: طرٌقة التقٌٌم

اإلمتحانات السداسٌة  +  أعمال تطبٌقٌة ـ
 

: مراجع
. المناهج التقنٌة اآللٌة المستعملة فً المعاهد الموسٌقٌة -
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.  الخامس: السداسً
.  األساسٌة: وحدة التعلٌم 

 . منهجٌة البحث العلمً: المادة 
 4: الرصٌد
 3: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

ٌكتسب الطالب رصٌدا معرفٌا كافٌا فً االبستٌمولوجٌا و فً مناهج البحث العلمً، مما ٌجعله قادرا على 
. اختٌار المنهج المناسب فً بحوثه

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 معارف مسبقة فً منهجٌة البحث العلمً

 
: محتوى المادة

التفكٌر العلمً و المعرفة العلمٌة -  
:                     التفكٌر العلمً   
                      المعرفة العلمٌة

 
:المنهجٌة-2       

مفهوم المنهجٌة                       
                     مفهوم منهج البحث
                     أهمٌة منهج البحث

        
:                   تصنٌف المناهج فً سٌاق نشأتها و تطورها  

.المناهج التأملٌة-                                     أ  
.المناهج شبه التأملٌة -                                    ب  
.المنهج العلمً-                                    ج  

:                  أنواع مناهج البحث  
.المنهج التارٌخً                                    -  
.المنهج الوصفً التحلٌلً                                    -  
.المنهج الجمالً                                    -  
 المنهج المقارن                                    -

 
: طرٌقة التقٌٌم

اإلمتحانات السداسٌة  +  أعمال تطبٌقٌة ـ
 

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

. 1993أحمد اوزي، تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث، الشركة المغربٌة للطباعة والنشر، الرباط،
. 1978، وكالة المطبوعات، الكوٌت4أحمد بدر، أصول البحث العلمً، ط

. 1982، مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة13أحمد شلبً، كٌف تكتب بحثا أو رسالة،ط
.                                                                                                                       1983حامد حفنً داوود، المنهج العلمً فً البحث األدبً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر،

. خالد حامد، كٌف تكتب بحثا جامعٌا، دار رٌحانة، الجزائر
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خالدي الهادي، قدي عبد المجٌد، المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتفنٌات البحث العلمً، دار هومة للنشر والتوزٌع، 
. 1996الجزائر 

نبٌل نوفل وآخرون،مكتبة األنجلو المصرٌة :دٌوبلدوب فاندلٌن، مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس، تر
1977 .

، مطبعة النجاح الجدٌدة ، البٌضاء 1محمد فاتٌحً، مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم، منشورات دٌداكتٌكا، ط
1995 .

, 1970محمد فتحً الشنٌطً ، أسس المنهج العلمً ، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء،
. 1974محمود زٌدان ، مناهج البحث الفلسفً، مطبوعات دار األحد البصٌري، إخوان بٌروت

سالم ٌفوت، مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط،دار 
 .النشر المغربٌة
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.  الخامس: السداسً

.  االستكشافٌة: وحدة التعلٌم 
 .العروض وموسٌقى الشعر: المادة 
 2: الرصٌد
 2: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

.   قدرة الطالب على ربط العالقة بٌن العروض و الموسٌقى
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
.  معرفة الطالب سلفا بالعروض و موسٌقى الشعر

 
  :محتوى المادة

 .ػهى انؼغٔضتؼغٌف  -

 .انغيٕػ -

 .انتفؼٍهح -

 .انـثة ٔ انٕتض -

 .تٕػٌض ػًٕع. يٍ طغف أ. انؼداف ٔ انؼهم -

 .انصهح تٍٍ انًٕؿٍقى ٔ انشؼغ -

 .ػثض انذًٍض يشؼم. يٍ طغف أ. تؼغٌف انتغكٍثاخ -

 .قٕاٍٍَ انؼغٔض ٔ قٕاٍٍَ انًٕؿٍقى -

 .ؿهٍى انذهٕ. يٍ طغف أ. تقطٍغ األشؼاع ػهى اإلٌقاع انغُائً -

 .إٌقاػاخ انشؼغ -

 .ػثض انذًٍض يشؼم. يٍ طغف أ. اإلٌقاع انغُائً -

  

: طرٌقة التقٌٌم
اإلمتحانات السداسٌة +  أعمال تطبٌقٌة ـ
 

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 .المدرسة العلٌا األساتذة القبة الجزائر. عمور بوزٌد. أ. عروض الشعر والموسٌقى -

 .ػثض انذًٍض يشؼم. يٍ طغف أ. انصهح تٍٍ انًٕؿٍقى ٔ انشؼغ -

 .ؿهٍى انذهٕ. يٍ طغف أ. قٕاٍٍَ انؼغٔض ٔ قٕاٍٍَ انًٕؿٍقى -

  .ػثض انذًٍض يشؼم. يٍ طغف أ. إٌقاػاخ انشؼغ -
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.   السادس/ الخامس: السداسً
.  األفقٌة: وحدة التعلٌم 

.  لغة فرنسٌة: المادة 
 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
.  دعم لغة الطالب الفرنسٌة و استثمارها فً الدراسات الموسٌقٌة:   أهداف التعلٌم 

.  معرفة الطالب باللغة الفرنسٌة مسبقا: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

: محتوى المادة
  .دراسات غربٌة حول الموروث الموسٌقً العربًـ   
.  مدى اهتمام الغرب بالموسٌقى الشرقٌة -
 . توظٌف اللغة فً استثمار الدراسة الموسٌقٌة -
 

: طرٌقة التقٌٌم
اإلمتحانات السداسٌة  +  أعمال تطبٌقٌة ـ
 

:  المراجع
 

- Laure Gauthier et Mélanie Traversier. Mélodies urbaines : La musique dans les 

villes d'Europe (XVIe-XIXe siècles). Broché. 2008.  

- Laurent Aubert et Abbaye de Daoulas. L'air du temps : Musiques populaires dans 

le monde. Broché. 2012.  

- Makis Solomos. De la musique au son : L'émergence du son dans la musique des 

XXe-XXIe siècles. Broché.2013.  

- Gilles Mouëllic et Cécile Carayol. Une musique pour l'image. Broché. 2012.  

 

 

.   السادس/ الخامس: السداسً
 .األفقٌة: وحدة التعلٌم 

.   اإلعالم اآللً:المادة 
 1: الرصٌد
 1: المعامل

 
  :أهداف التعلٌم

 
 . معرفة مسبقة باإلعالم اآللً: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
:  محتوى المادة

 
  ـ: طرٌقة التقٌٌم

 اإلمتحانات السداسٌة
  ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

http://www.amazon.fr/Laure-Gauthier/e/B004MPJRTY/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1424137078&sr=1-8
http://www.amazon.fr/M%C3%A9lanie-Traversier/e/B004MR3BNK/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1424137078&sr=1-8
http://www.amazon.fr/Laurent-Aubert/e/B004N1D1MG/ref=sr_ntt_srch_lnk_15?qid=1424137078&sr=1-15
http://www.amazon.fr/Makis-Solomos/e/B001JP1HDE/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1424137078&sr=1-3
http://www.amazon.fr/C%C3%A9cile-Carayol/e/B007Y1FZX0/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1424137078&sr=1-1
http://www.amazon.fr/musique-son-L%C3%A9mergence-XXe-XXIe-si%C3%A8cles/dp/2753526389/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1424137078&sr=1-3&keywords=la+musique+dans+l%27%C3%A9tude+fran%C3%A7aise
http://www.amazon.fr/musique-son-L%C3%A9mergence-XXe-XXIe-si%C3%A8cles/dp/2753526389/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1424137078&sr=1-3&keywords=la+musique+dans+l%27%C3%A9tude+fran%C3%A7aise
http://www.amazon.fr/musique-son-L%C3%A9mergence-XXe-XXIe-si%C3%A8cles/dp/2753526389/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1424137078&sr=1-3&keywords=la+musique+dans+l%27%C3%A9tude+fran%C3%A7aise
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.  السادس: السداسً
.  األساسٌة: وحدة التعلٌم 

  .علم جمال الموسٌقى: المادة 
 4: الرصٌد
 3: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

.  إبراز العالقة الجدلٌة بٌن فلسفة وعلم الجمال الموسٌقً
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
.  المعرفة المسبقة بفلسفة الفن

 
 :محتوى المادة

. تؼغٌف ػهى انجًال -

 .اإلتضاع انجًانً -

. انًغادم األؿاؿٍح نهتطٕع انفكغ انجًانً

. (ػصغ انؼثٕصٌح): انؼصغ انقضٌى -

 .(و1600-300)اإلقطاع  -

 .(وXVI-XIVانقغٌٔ)ػصغ انُٓضح  -

 .(وXVII)ػصغ انكالؿٍكً انقغٌ  -

 .(وXVIII)ػصغ انتٌُٕغ انقغٌ  -

 .انًظاْة انجًانٍح -

. ػهى انجًال فً انفهـفح انؼغتٍح اإلؿاليٍح

. األفكاع انصٕفٍح -

 .َظغج انفالؿفح انؼغب نهؼًهٍح انجًانٍح -

 .شاكغ ػثض انؼؼٌؼ. يٍ طغف ص. ٔ انتقـٍى انًٕضٕع نّ" انفٍ"تؼغٌف 

: طرٌقة التقٌٌم
.    المتابعة التقٌٌمٌة للمعارف كل فترةـ

االمتحانات السداسٌة  ـ 
 

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 .الجزائر. القبة. المدرسة العلٌا لألساتذة .شاكر عبد العزٌز.  د.أ -

- YVES Hucher. « La Musique » Larousse Idéologies et sociétés, Collection dirigée par 
Rémy Martel, Edition Librairie Larousse, Paris VI°, 1977. 

- Encyclopédie de la musique de A. Lavignac, I, t. 5, paris 1918/22.  

- Encyclopédie  de la pléade:« Histoire de la musique TI, Edition Gallimard.1960. 

- Roland Rhais. « une révolution mondiale La Musique Andalouse » le moderne date de 
l’islam. Dar-El-Ijtihâd, Alger 1987. 

- Farmer H. G. « Histoire de Musique Arabe jusqu’au XIII° siècle », en arabe traduit 
par Georges Feth Allah. Edition Dar-el-hayat, Beyrouth Liban 1919/25. 
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 وحدة التعلٌم االستكشافٌة
السادس : السداسً

الفساد و أخالقٌات العمل : مادة
 02: الرصٌد
 02: المعامل

 
:  أهداف التعلٌم

 توعٌة الطالب وتحسٌسه من خطر الفساد،ودفعه للمساهمة فً محاربته
 

:  محتوى المادة

: جوهر الفساد :أوال
 الفساد للةًة 

الفساد اصطالحاًة 
 الدٌن والفساد

 :الفسادأنواع -ثانٌا 
الفساد المالً . 1
الفساد اإلداري . 2
. الفساد األخالقً_ 3
إلخ .....الفساد السٌاسً – 4

: مظاهر الفساد اإلداري والمالً - ثالثا

  الرشوة 

 المحسوبٌة 

  المحاباة 

 الوساطة 

 اإلبتزاز والتزوٌر. 

 االنفاق غٌر القانونً لهنهب المال العام و. 

 التباطؤ فً إنجاز المعامالت. 

 االنحرافات اإلدارٌة والوظٌفٌة أو التنظٌمٌة من قبل الموظف والمسؤول. 

 المخالفات التً تصدر عن الموظف العام أثناء تأدٌته لمهام وظٌفته. 

  عدم احترام أوقات ومواعٌد العمل فً الحضور واالنصراف أو تمضٌة الوقت فً قراءة الصحف
 واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخً والتكاسل وعدم تحمل المسؤولٌة

 وإفشاء أسرار الوظٌفة والخروج عن العمل الجماعً والمحاباة فً التعٌٌن فً مناصب المسؤولٌة ...

 :أسباب الفساد اإلداري والمالً  -رابعا 
:            أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرٌن- 1

أكد منظري وباحثً علم اإلدارة والسلوك التنظٌمً على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب 
 : والتً هً 

 :حسب رأي الفئة األولى -  
. أسباب حضرٌة -
. أسباب سٌاسٌة -

 :حسب رأي الفئة الثانٌة -  
. أسباب هٌكلٌة -
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 .أسباب قٌمٌة -
. أسباب اقتصادٌة-
:    حسب رأي الفئة الثالثة -

. أسباب باٌولوجٌة و فزٌولوجٌة - 
 .أسباب اجتماعٌة - 
 .أسباب مركبة - 
ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعً للربح السرٌع،ضعف دور التوعٌة  ).األسباب العامة للفساد-2

إلخ   ....عدم تطبٌق القانون بالشكل الصارم،...بالمؤسسات التعلٌمٌة ووسائل اإلعالم وغٌرها

: آثار الفساد اإلداري والمالً -  خامسا    
 اثر الفساد اإلداري والمالً على النواحً االجتماعٌة - 
تأثٌر الفساد اإلداري والمالً على التنمٌة االقتصادٌة - 
تأثٌر الفساد اإلداري والمالً على النظام السٌاسً واإلستقرار - 

 :محاربة الفساد من طرف الهٌئات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة_سادسا 
: الدولٌة الشفافٌة منظمة -
  اإلداري الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقٌة -
االدارى  الفساد محاربة فى النامٌة الدول لمساعدة الدولً البنك برنامج  -

صندوق النقد الدولً  - 
،هٌئة مكافحة الفساد،دور الضبطٌة القضائٌة 01-06قانون محاربة الفساد )الجهود الجزائرٌة لمكافحة الفساد- 

 (إلخ...فً مكافحة الفساد

 :طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد-سابعا
 السٌاسً، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعً التثقٌفً وزٌادة الجانب الدٌنً، الجانب)

 ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائً التشرٌعً،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب
(  والوالء االنتماء ، جانب المشاركة الرقابً،جانب

 :نماذج لتجارب بعض الدول فً مكافحة الفساد- ثامنا
تجربة هونج كونج  ،األمرٌكٌة المتحدة السنلافورٌة ،تجربة الوالٌات  التجربة ، التجربة الهندٌة-

. التجربة التركٌة ,التجربة المالٌزٌة
 

 امتحان : طرٌقة التقٌٌم
: المراجع

 

 ) استراتٌجٌة اإلصالح اإلداري وإعادة التنظٌم فً نطاق الفكر والنظرٌات . ( م 1985/  هـ 1405 ). صافً إمام , موسى 

. دار العلوم للطباعة والنشر : الرٌاض  . ( 1ط

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 
 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمً. ٌوسف , بحر 

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

 . مصطلح الفساد فً القرآن الكرٌم. همام , حمودي 

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 الفساد اإلداري والمالً بٌن السٌاسات واإلجراءات. مصطفى, الفقً 

http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm 

 . من معالم المدرسة العمرٌة فً مكافحة الفساد . مهٌوب خضر, محمود 

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
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
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http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 حملة ضد الفساد . سعد , بزاز 

http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display 

 مالحقة الفساد اإلداري. خالد عٌسى , طه 

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm 

الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظٌفٌة 

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 

 متى نرى آلٌة صحٌحة لمحاربة الفساد . خلٌفة عبد هللا , السٌف 

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm 

 (  1 )الفساد اإلداري والمالً 

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm 

 (  2 )الفساد اإلداري والمالً 

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm 

 .إدارة التغٌٌر والموارد البشرٌة 

http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc 

إدارة الذات  

-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor 

 الصعوبات فً تنفٌذ اإلدارة بالمشاركة 

 .2007برنامج إدارة الحكم فً الدولة العربٌة ٌولٌو – برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  -
 .2007محمد موسى الشاطً ٌولٌو . أ– بحث فً كتابات – الشفافٌة ودورها فً مكافحة الفساد  -
 .2001القاهرة – المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  (آفاق جدٌدة فً تقوٌة النزاهة والشفافٌة والمساءلة )وقائع مؤتمر  -
مركز – رئٌس التحرٌر االقتصادي – أحمد النجار . د (تقرٌر مرسل )تقرٌر منظمة الشفافٌة الدولٌة بشأن الفساد  -

 .2005األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة عام 
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة – أدم نوح على معابره . مفهوم الفساد اإلداري ومعاٌٌره فً التشرٌع اإلسالمً ، د -

 .2004األردن عام – 
  .اتفاقٌة مكافحة الفساد فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا -
  .2007 ٌناٌر 17-13المفوض األول للمفوضٌة المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كٌز ، مؤتمر الكوٌت للشفافٌة  -
- http://www.transparency-libya.com/index.php   

- http://www.shafafeyah.org/  

-  http://www.undp-pogar.org 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/
http://www.transparency-libya.com/index.php
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V  -االتفاقٌات  /العقود
 
 

 (إجباري لعروض التكوٌن المهنٌة)
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نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة 
 ) 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 اللٌسانس 

: ترافق هذا  المشروع من خالل (الجامعً

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 ) م باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدس فً حالة تقدٌم عرض تكوٌن لٌسان(

 
 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة)

 

:  الموافقة على مشروع بحث تكوٌن فً اللٌسانس بعنوان:الموضوع

 

 :المقدم من 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن 

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

 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 رسٌتم تسخً

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

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

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 
 :الختم الرسمً للمؤسسة
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VI - السٌرة الذاتٌة للمنّسقٌن

فرقة البيداغوجية المعنية بالتكوين الصفحتين لكل شخص  من )
 (التأطير الداخلي والخارجي: 
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نموذج  السٌرة الذاتٌة 

 دٍفغي َٕال   :اإلؿى انهقة

 

 1968 جاَفً 12: تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 

  naouel_dr@hotmail.com:   انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف

077185828 

 

يـتغاَى - جايؼح ػثض انذًٍض تٍ تاصٌؾ  بقـى انفٌُٕ:  يؤؿـح اإلعتثاط

 

 (إنز....انتضعج ٔياتؼض انتضعج ) :انشٓاصاخ

 1993 نٍـاَؾ

   1999 ياجـتٍغ فٌُٕ صعايٍح

 2011صكتٕعاِ فٌُٕ صعايٍح 

 

فٌُٕ صعايٍح   : انتشصص

أؿتاط يذاضغ أ : انغتثح 

 

: انًٕاص انًضعؿح 

اَثغٔتٕنٕجٍا ثقافٍح 

انهغح ٔانذضاعج 

جًانٍح ٔفهـفح انفٍ 

صعاؿاخ ثقافٍح 

 

: (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 

 2013-2012-2011عئٍؾ انهجُح انثٍضاغٕجٍح 

 2015-2012ػضٕ انهجُح انؼهًٍح 

 2015عئٍؾ انهجُح انؼهًٍح 

ػضٕ انًجهؾ انتأصٌثً 
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نموذج  السيسة الراتيت 

 تٍ ٌهؾ دكٍى   :اإلؿى انهقة

 

 تهًـاٌ 1967 أخ 13: تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 

    benyelleshakim@yahoo.com:  انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف

05 – 50 – 62 – 17 – 68  

 

يـتغاَى - جايؼح ػثض انذًٍض تٍ تاصٌؾ  :يؤؿـح اإلعتثاط

 

 (إنز....انتضعج ٔياتؼض انتضعج ):انشٓاصاخ

جايؼح تهًـاٌ –– ياجـتٍغ ثقافح شؼثٍح  - 

 

 

ثقافح شؼثٍح  :انتشصص

أؿتاط يـاػض أ : انغتثح

 

 ػهى َفؾ انفٍ :انًٕاص انًضعؿح

 

 

 

: (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 
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ًَٕطج  انـٍغج انظاتٍح 

 تٍ دايض ػثض انقاصع   :اإلؿى انهقة

 

تهًـاٌ  -  صثغج 1977 جٌٕهٍح 11: تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 

  abdelkaderbib@yahoo.fr:   انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف

05 – 55 – 26 – 77 - 81 

 

يـتغاَى - جايؼح ػثض انذًٍض تٍ تاصٌؾ  :يؤؿـح اإلعتثاط

 

 

 (إنز....انتضعج ٔياتؼض انتضعج ):انشٓاصاخ

جايؼح تهًـاٌ –– ياجـتٍغ ثقافح شؼثٍح  - 

 

 

ثقافح شؼثٍح  :انتشصص

أؿتاط يـاػض أ : انغتثح

 

: انًٕاص انًضعؿح

اَثغٔتٕنٕجٍا ثقافٍح 

ػهى انجًال 

ػهى اجتًاع انفٍ ٔانثقافح 

 

: (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 
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ًَٕطج  انـٍغج انظاتٍح 

 كًال ػثض اإلنّ   :اإلؿى انهقة

 

 ْٔغاٌ  1974 افغٌم 3:  تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 

  kamel_abdellilah@yahoo.fr:  انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف 

07-71-66-25-35  

 

يـتغاَى - جايؼح ػثض انذًٍض تٍ تاصٌؾ  :يؤؿـح اإلعتثاط

 

 

 (إنز....انتضعج ٔياتؼض انتضعج ):انشٓاصاخ

جايؼح ْٔغاٌ  – ياجـتٍغ تغجًح - 

 

 

تغجًح  :انتشصص

أؿتاط يـاػض أ : انغتثح

 

: انًٕاص انًضعؿح

 تغجًح -

 نغح فغَـٍح  -

 

: (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 
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ًَٕطج  انـٍغج انظاتٍح 

 كغًٌح يُصٕع   :اإلؿى انهقة 

 

 ْٔغاٌ 1978ياعؽ20: تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 mansourkarima24@yahoo.fr:   انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف

0774618855 

 

يـتغاَى - جايؼح ػثض انذًٍض تٍ تاصٌؾ  :يؤؿـح االعتثاط

 

 

 (إنز....انتضعج ٔيا تؼض انتضعج ): انشٓاصاخ

 2000جٕاٌ–نٍـاَؾ انُقض فً األصب انتًثٍهً 

 2006جايؼح ْٔغاٌ –– ياجـتٍغ فٌُٕ صعايٍح  - 

 2014صكتٕعاِ صعاؿاخ ؿًٍُائٍح 

 

 

: انتشصص

فٌُٕ صعايٍح 

أؿتاط يذاضغ ب : انغتثح

 

: انًٕاص انًضعؿح

 يُٓجٍح تذث  -

 ؿًٍٍائٍح انصٕعج -

 تقٍُاخ انتؼثٍغ -

 تاعٌز األفكاع -

انهغح ٔانذضاعج   -

: (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 
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ًَٕطج  انـٍغج انظاتٍح 

غغٌثً ػثض انكغٌى   : االؿى انهقة

 

 تانًضٌح    1958 / 01 / 15: تاعٌز ٔيكاٌ انًٍالص

 

    ghribiabdelkarim@ymail.com: انثغٌض اإلنكتغًَٔ ٔانٓاتف

05 – 57 – 04 – 04 – 95  

 -يـتغاَى–  قـى انفٌُٕ ¨ :يؤؿـح اإلعتثاط

 

  (إنز....انتضعج ٔياتؼض انتضعج ):انشٓاصاخ

  1982شٓاصج تكانٕعٌا صٔعج جٕاٌ  - 

  1986.  شٓاصج انهٍـاَؾ فً األصب انؼغتً  -  

   2012شٓاصج ياجـتٍغ فً تشصص انفٌُٕ  -  

انتـجٍم انـُح " يقاعتح أَثغتٕنٕجٍح – انفغجح ٔانًـغح فً انجؼائغ : " شٓاصج صكتٕعاِ ، ػُٕاٌ انغؿانح - 

.  انثانثح 

 

 

يـغح : فٌُٕ صعايٍح : انتشصص

 

"  ب " أؿتاط يـاػضج قـى : انغتثح

 

:  انًٕاص انًضعؿح 

يُٓجٍح انثذث، تاعٌز األفكاع، تاعٌز انًـغح، انهغح ٔانذضاعج، األَثغٔتٕنٕجٍا انثقافٍح، اإلسغاج انًـغدً 

.  ٔانـًٍُائً، انـٍُاعٌٕ كتاتح ٔ انتذهٍم 

 

 : (انثٍضاغٕجٍح ٔاإلصاعٌح )انكفاءاخ انًٍُٓح 
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:  رأي وتأشٌرة الهٌئات اإلدارٌة والعلمٌة- 
 

 الدراسات الموسٌقٌة : عنوان اللٌسانس 
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VIIII -تأشٌرة اللجنة البٌداغوجٌة الوطنٌة للمٌدان :

 ( لعرض التكوٌنالنسخة النهائٌةالتأشٌرة تكون  فقط قً )
 


