الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

نموذج مطابقة
عرض تكوين
2015-2014
ل .م  .د
ليسانس أكاديمي

المؤسسة
جام عة م س ت غان م
عبد الحمٌد بن بادٌس

الكلية /المعهد

القسم

كلٌة األدب العربً
و الفنون

قسم الفنون .

الشعبة

التخصص

الميدان
فنون

فنون العرض

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

فنون درامٌة

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MISE EN CONFORMITE

OFFRE DE FORMATION
L.M.D.
LICENCE ACADEMIQUE
2014-2015
Etablissement

Faculté / Institut

Département

Université de
Mostaganem

Lettre arabe et des
arts.

Des Arts

Domaine

Filière

Spécialité

Des arts

Art de spectacle

Art dramatique

 الفنون الدزاميت: عىُان انهيضاوش

-  خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم: انمؤصضح
2015 – 2014 : انضىح اندامعيح

الفهرس
 - Iبطاقة تعريف الليسانس -------------------------------------------------
 - 1تحدٌد مكان التكوٌن ----------------------------------------------
 - 2منسق(مسؤول) عرض التكوٌن ---------------------------------------
 - 3المشاركون اآلخرون --------------------------------------------
 - 4إطار وأهداف التكوٌن ---------------------------------------------
 أ – التنظٌم العام للتكوٌن :مكانة المشروع ------------------------------
 ب -أهداف التكوٌن --------------------------------------------
 ج -قطاع النشاط المستهدف ---------------------------------------
 د -القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل ----------------------------
 ه-الجسور نحو تخصصات أخرى -----------------------------------
 و -مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن ---------------------------------
-5اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة -----------------------------------------
أ -قدرات التأطٌر -------------------------------------------------
ب -فرقة تأطٌر التكوٌن --------------------------------------------
ب -1التأطٌر الداخلً ------------------------------------
ب -2التأطٌر الخارجً ------------------------------------
ب -3الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة -------------------------
ب -4مستخدموا الدعم الدائمٌن -------------------------------
-6اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة ------------------------------------------
 أ -المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات ---------------------------------
 ب -مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات ----------------------------
 ج-التوثٌق المتوفر --------------------------------------------
 د -فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ---------------
 -IIبطاقات التنظيم السداسي للتعليم ------------------------------------------
 - 1السداسً األول -------------------------------------------------
 - 2السداسً الثانً -------------------------------------------------
 - 3السداسً الثالث ------------------------------------------------
 - 4السداسً الرابع ------------------------------------------------
 - 5السداسً الخامس -----------------------------------------------
 - 6السداسً السادس -----------------------------------------------
 - 7حوصلة شاملة للتكوٌن --------------------------------------------
 -IIIبطاقات تنظيم وحدات التعليم --------------------------------------------
 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة ---------------------------------------------
 -Vالعقود/االتفاقيات ---------------------------------------------------
للمنسقين -----------------------------------------------
-VIالسيرة الذاتية
ّ
 - VIIرأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية ---------------------------------
 -VIIIتأشيرة الندوة الجهوية ----------------------------------------------

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

 -Iبطاقة تعريف الليسانس

- 1تحديد مكان التكوين:
 كلٌة أو معهد  :كلٌة األدب العربً و الفنون.
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 قسم  :قسم الفنون
 رقم قرار إعتماد التخصص وتاريخه:
قرار رقم ..............:مؤرخ في......................................:
 -4إطار وأهداف التكوين:
أ – التنظيم العام للتكوين :مكانة المشروع

شـعـبــــت
فـنـون الـعــسض

الدزاساث المـوسيـقــيت

دساصاخ صيىماتُغشافيح

انـفـىـُن انـذسامـيــح

ب -أهداف التكوين
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ٌفترض من هذا المشروع التكوٌنً للٌسانس إعداد إطارات فنٌة أكادٌمٌة تسد النقص القائم فً
التخصص الموسوم ب :الدراسات المسرحٌة.
ألن دراسة هذا التخصص المسرحً تتوقف على دور تلك الدراسة و رؤٌتها فً حالة تقدم
لتنمٌة المواهب بعد اكتشافها من خالل عملٌة تدرٌس الفنون فً المعاهد األكادٌمٌة .و ال
تكتفً بذلك بل بصقل تلك المواهب فً الفن المسرحً وفق التخصصات اآلدائٌة تعبٌرا أو
تشكٌال وفً إحاطة فنون المسرح باألطر العلمٌة والمنهجٌة والتربوٌة .
وهو ما ٌجعل القٌاس على عملٌة التكوٌن األكادٌمً ٌتوقف عند نتائج المواهب الطالبٌة فً
رفعة فنونها أو انحدارها .غٌر أن اإلنصاف ٌقتضً التأكٌد على نوعٌة اإلنتاج التكوٌنً وأثره
فً العملٌة التعلٌمٌة واألكادٌمٌة .ألن اإلبداع وحده لٌس كافٌا وإن شكل منظومة الفن.
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
وهنا ٌهدف العمل التكوٌنً للٌسانس الموسوم بـ :الدراسات المسرحٌة .بدراسة المواد المتعلقة
باإلبداع األدائً من :تمثٌل ،إخراج ،سٌنوغرافٌا ،كتابة مسرحٌة ،نقد مسرحً ،نظرٌة التلقً،
تحلٌل الخطاب .وغٌرها من مقومات العرض المسرحً األساسً والثانوي .مع األخذ بنظر
االعتبار موهبة واختٌار وقدرات الطالب وبتوفٌر هٌئة تدرٌسٌة كافٌة تغطً تلك التخصصات.
ج -المؤهالت و الكفاءات المستهدفة ( 20سطرا على األكثر)
نسعى من خالل ىذا المشروع التكويني إلى خمق جيل من اإلطارات األكاديمية القادرة عمى ممارسة الفن الرفيع

وعمى أسس أكاديمية وعممية مدروسة  .لذا كان ال بد من وجود أفق من وراء العممية التكوينية يتوخى البناء

الممثل في إعداد مستقبمي بما يسمح بالنيوض بالحركة المسرحية واثبات نجاعة الدراسة عمى مستوى التعميم

العالي والبحث العممي

كما يسمح األمر بتييئة ىذه اإلطارات المستقبمية إلى عالم الشغل وفتح مجال أمام تمك التخصصات عند إفراز
ىيئات ومعاىد وأقسام ال تقف عند الجمع بين التخصصات بل إلى تفرع تمك التخصصات إلى أقسام بدورىا وىو

ما يثبت نجاعة التكوين ويستقطب الفئات الطالبية التي في أغمبيا تخشى ىذا النوع من التخصصات مما يمكن
من ترسيخ الثقافة الفنية في األوساط األكاديمية والثقافية.
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د -القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل:
ـ أساتذة وإطارات جامعٌة
ـ الصحافة المكتوبة
ـ الصحافة الرقمٌة
ـ اإلعالن واإلشهار
ـ المؤسسات الثقافٌة
ـ المعاهد التقنٌة
ـ اإلشراف على التظاهرات الثقافٌة الوطنٌة والدولٌة
ـ دور الثقافة
ـ المؤسسات السمعٌة البصرٌة
ه -الجسور نحو تخصصات أخرى
ـ التدرٌس
ـ الصحافة
ـ السٌنما
ـ الفنون الجمٌلة
ـ اإلشهار
و -مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوين
ـ تقرٌر اللجان البٌداغوجٌة
ـ متابعة رئٌس المٌدان
ـ تقرٌر اللجنة العلمٌة للقسم
ـ تقرٌر الوصً
ـ مشروع نهاٌة التخرج
ج -التوثيق المتوفر (عالقته بعرض التكوٌن المقترح)
 المكتبة الوطنٌة المكتبة الجهوٌة قواعد البٌانات الخاصة بالبحث العلمً فً األنترنت . السٌنما والتلفزٌون المؤسسات اإلذاعٌة -المسارح الجهوٌة والوطنٌة
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ب -فرقة تأطير التكوين
ب -1التأطير الداخلي يعبئ ويصادق عليه من طرف ا الكلية أو المعهد
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 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم التخصصي
(ٌدمج مالحق القرارات الوزارٌة الخاصة بقاعدة التعلٌم المشترك للسنة األولى والثانٌة
للمٌدان والشعبة )
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 -5السداسي الخامس:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
المادة  :1أسس الكتابة الدرامية
المادة  :2تحليل الخطاب الدرامي
المادة :3نقد مسرحي
المادة  :4فن اإللقاء
وحدات التعليم المنهجية
المادة:1منهجية البحث العلمي
المادة  :2دراسة الجمهور.
وحدات التعليم اإلسكتشافية
المادة :1المسرحية والتراث.
وحدة التعليم األفقية
المادة  :Iلغة فرنسية
المادة Infographie : 2
مجموع السداسي 5

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

محاضرة

42
42
42
42

1.30
1,30
1.30
1,30

1.30
1.30
1.30
1.30

42
21

1.30
1.30

1.30

21

1.30

21
21
294

1.30
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الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

1.30
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المعامل

األرصدة

14
4
4
3
3
05
3
2
02
2
02
1
1
23

20
5
5
5
5
06
4
2
02
2
02
1
1
30

نوع التقييم
إمتحان
متواصل
×
×
×
×

×
×
×
×

×

×
×

×
×
×

-6السداسي السادس:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
المادة : 1نظرية التلقي.
المادة  :2المسرح الجزائري.
المادة  :3فن اإلخراج
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث العلمي في
الدراسات الفنية المتخصصة
وحدات التعليم اإلسكتشافية
المادة  :1مصطلحات مسرحية.
المادة  :2الفساد وأخالقيات العمل.
وحدة التعليم األفقية
المادة :1لغة فرنسية
المادةInfographie :2
مجموع السداسي 6

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

محاضرة

42
42
42

1.30
1.30
1.30

1.30
1.30
1.30

42

1.30

1.30

21
21

1.30
1.30

21
21

1.30

أعمال أخرى

1.30

252
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المعامل

األرصدة

12
4
5
3
3
3

17
5
6
6
5
5

5
3
2
2
1
1

6
4
2
2
1
1
30

22
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نوع التقييم
إمتحان
متواصل
×
×
×

×
×
×

×

×

×
×

×
×
×

×

-7حوصلة إجمالية للتكوين

حس

وت

محاضرة
أعمال موجهة
أعمال تطبيقية
عمل شخصي
عمل آخر(حدد)
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل
وحدة تعليم

األساسية

المنهجية

االستكشافية

األفقية

150

63

63

84

150

42

المجموع
360
192

300
90

105
20

63
5

84
5

552
120

75

15

5

5

100
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 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة
مفصل لكل مادة)
ة
( تقدٌم بطاقة
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السداسي :الخامس
وحدة التعليم:األساسية
المادة  :أسس الكتابة الدرامية.
الرصيد5 :
المعامل4 :
أهداف التعليم:
التعرف على حٌثٌات الكتابة الدرامٌة و اإلمساك بمكنونات األسس الفنٌة والتقنٌة للكتابة المسرحٌة .التمكن من
معرفة أصول التألٌف التً ٌتمرس علٌها الطالب حتى ٌكتشف قدراته اإلبداعٌة فً مجال التألٌف و الكتابة فً
المسرح.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌحتاج الطالب إلى اكتساب لغة فنٌة سلٌمة و معرفة لسانٌة تداولٌة عمٌقة تحدد الشروط والمنافذ الضرورٌة
والقاضٌة بكتابة درامٌة سلٌمة.
محتوى المادة:
 - 1خصائص الكتابة الدرامٌة.
*أحداث فً المسرحٌة.
*الموهبة والمعرفة عند الكاتب المسرحً.
 - 2عناصر النص الدرامً.
*الفكرة.
*أحداث المسرحٌة.
*الحوار الدرامً.
 -3بنٌة النص الدرامً:
*اإلعداد.
*التركٌب.
*المسرحة.
طريقة التقييم:
 تقٌٌم متواصل لألعمال التطبٌقٌة والمعارف االمتحان السداسً على المحاضراتالمراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ رشاد رشدي  .فن كتابة المسرحٌة .الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب 1998 .
ـ سعد أبو الرضا .الكلمة والبناء الدرامً .دار الفكر العربً .ط1981 .1
ـ محمد محمود ,فً تحلٌل النص المسرحً .مكتبة الشباب .ط1998 .1
ـ أحمد زكً .اتجاهات المسرح المعاصر .الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب.ط1998 .1
ـ كٌر إٌالم .المسرح والدراما .ترجمة رئٌف كرم .المركز الثقافً العربً .ط1995. 1
Catherine morisson. 35 exercices d’initiation au théâtre. Broché. 2000
_ Collectif. Expression dramatique du théâtre. Broché. 1990
_ Dominique mercier et Alain Herri. 60 exercices d’entrainement au théâtre.
Broché.2005
_ Dobbe aère G et P Saragosse. Technique de l’expression. Broché. 1970
_ T C Lauder. Expression dramatique. Théâtre. Broché.1999
_ Myriam Villefort-Has et Ronan Bade. Le Théâtre des expressions. Cartonné.2000.
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السداسي :الخامس
وحدة التعليم :األساسٌة.
المادة  :تحلٌل الخطاب الدرامً.
الرصيد5:
المعامل4:
أهداف التعليم:
ال ٌمكن فصل الخطاب عن الدراما وهنا ٌبدأ الحس التحلٌلً للطالب فً مدى استٌعابه للمادة
الخاصة بالنص المسرحً العالمً أو المحلً وبٌن الكالسٌكً والقدٌم والمعاصر وال ٌقف األمر عند هذا الحد
بل ٌتعداه إلى ما هو أعمق  .كٌف ٌتعامل مع النص .
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعرفة المسبقة بمادة تحلٌل الخطاب
كٌفٌة ربط تحلٌل الخطاب بالدراما المسرحٌة
محتوى المادة:
ـ ماهٌة تحلٌل الخطاب وعالقته بالمسرح
ـ الشكل الدرامً للعرض المسرحً
ـ التواصل اللغوي فً دراما الصراع
ـ تحلٌل الخطاب المسرحً
ـ التفعٌل المتصاعد للفعل الدرامً
ـ الخطاب الدرامً بٌن ماهٌة أسلوب المتحدث والمخاطب
ـ تحلٌل الخطاب واألعراف الدرامٌة
ـ آلٌات تحلٌل الخطاب الدرامً
ـ أشكال الخطاب فً المسرح
ـ إستراتٌجٌة التناص
ـ التواصل اللغوي فً النص الدرامً
ـ تسلسل أشكال المعنى
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،الخ)
ـ محمد محمود  .تحلٌل النص المسرحً .مكتبة الشباب .ط1998 .1
_ Michel pruner. L’analyse du texte de théâtre. Arnaud. 2010-12-06
_ Jacques Caraco et Jean Claude L’allias. Le corps poétique .un enseignement de la
création théatrale.Paris.Antra/actes sud.1997.
_ Julia Kristeva. Le langage cet inconnue .Une initiative à la linguistique. Point.
Seuil. 1968
_ Pascale Belleau et Beauchamp. Introduction aux textes du théâtre. Jeu public.
Autrement logiques. 2000
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عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

السداسي :الخامس.
وحدة التعليم  :األساسٌة.
المادة  :نقد مسرحً.
الرصيد4:
المعامل3:
أهداف التعليم:
اإللمام بمعطٌات المعرفة النقدٌة فً الدراما المسرحٌة و التعاطً مع المبادئ األساسٌة للنقد.
المعارف المسبقة المطلوبة :
التعرف على ماهٌة النقد ومضامٌنه الفنٌة والتقنٌة.
محتوى المادة:
ــ مفاٌيم انىقذ المضشحي
ــ مماسصح انىقذ المضشحي
ــ مدال مماسصح انىقذ المضشحي
ــ أصش انكتاتح انىقذيح المضشحيح
ــ انضشد المضشحي
ــ اإلتذاع
ــ انشقاتح انزاتيح
ــ انشقاتح االختماعيح
ــ انُصائم انفىيح َانتقىيح
ــ تأثيش انعمم انفىي في انىقذ انحضي
ــ دَس انىقذ في كشف اندذيذ في مضاس تطُس المضشذ.
طريقة التقييم:
تقٌٌم متواصل
اإلمتحانات السداسٌة
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 أحمذ تُحضه  :في انمىاٌح انىقذيح انمعاصشج .انشتاط داس األمان .انمغشب .ط 2004 .1 نبٌل راغب ،أساسٌات النقد الفنً ،الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر،لونجمان،القاهرة1996 ، عبد الحمٌد عباس ،دراسات فً االنتاج السٌنمائً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة1997، محمد العشري ،صناعة السٌنما :دراسة اقتصادٌة معاصرة ،بدون ناشر ،القاهرة -س ,و ,داوسن ،الدراما و الدرامٌة ،ترجمة :جعفر صادق الخلٌلً ،بارٌس،ط,1980 ،01
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السداسي :الخامس.
وحدة التعليم :األساسٌة.
المادة :فن اإللقاء
الرصيد4 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
ـ معرفة ماهٌة الصوت وتحدٌد مستوٌات اإللقاء الفنً
ـ تحدٌد اإلختالف بٌن الدرس الصوتً واإللقاء المسرحً
ـ الجمع بٌن البالغة الصوتٌة والبالغة الفكرٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ التعرف على أسالٌب اإللقاء
ـ كٌفٌة تربٌة الصوت المسرحً
محتوى المادة:
ـ البالغة الصوتٌة
ـ البالغة الفكرٌة
ـ طبٌعة الصوت البشري
ـ طبقات الصوت الرئٌسٌة
ـ أصول اإللقاء المسرحً
طريقة التقييم:
 التقٌٌم المتواصل لألعمال الموجهة والتطبٌقٌة. اإلمتحان السداسً.المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ ابن منظور .لسان العرب .طبعة صادر .بٌروت1955.
ـ الزمخشري .أساس البالغة.دار بٌروت للطباعة والنشر .لبنان.1984 .
ـ ك.فوك.و ب لوكوفٌك .مبادئ فً القضاٌا اللسانٌة المعاصرة.ترجمة منصف بن عاشور.د.م.ج.
الجزائر.1984.
ـ فاروق سعد .فن اإللقاء العربً الخطابً والقضائً التمثٌلً .منشورات الحلبً الحقوقٌة  .ط2
1999
ـ طارق محمد سوٌدان  .فن اإللقاء الرائع .شركة اإلبداع الفكري .ط2003 .1
_ www.litternaute.com.live.fnac/rene-Rabault-Diction-et expression/
_www.pulaval.com.catalogue/Arts et lettres/Dictionnaire.sensagent/scénique.
_ www.paul-claudel.net/oeuvre/arts.scénique.
_ www.atathéatre.com/coms.htm
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السداسي :الخامس و السادس.
وحدة التعليم  :المنهجٌة.
المادة  :منهجٌة البحث العلمً.
الرصيد4 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
حتى ٌتمكن الطالب من اكتشاف المادة العلمٌة واستثمارها بشكل علمً البد له من منهجٌة ومنهج للدراسة تمكنه
اكتساب خبرة معٌنة فً انجاز البحوث والدراسات وهذا ال ٌعززه إال معرفة قوٌة حول انجاز الدراسات العلمٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة مسبقة بالمنهجٌة والمادة الجدٌدة حول اختالف انجاز البحوث األكادٌمٌة والعلمٌة .
محتوى المادة:
ـ منهج البحث
ـ بٌن المنهجٌة والمناهج
ـ التعرٌف بأهم المناهج العلمٌة واألدبٌة
ـ الباحث وشروطه
ـ البحث العلمً وشروطه
ـ خطة البحث
ـ البحث فً شكله األخٌر
ـ تقدٌم البحث
ـ منهج التحقٌق
ـ الدراسة والترتٌب
ـ التعلٌق على النصوص
ـ توثٌق المادة المرئٌة
طريقة التقييم:
ـ تقٌٌم متواصل لألعمال الموجهة.
ـ متابعة األعمال التطبٌقٌة والمعارف
ـ االمتحانات السداسٌة
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ محمد فاتٌحً .مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم .منشورات دٌداكتٌكا .مطبعة النجاح الجدٌدة  .البٌضاء  .ط.1
1995
ـ سالم ٌفوت  .مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر .منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط .دار
النشر المغربٌة .دت
_Farid paya. Concepts et principes théâtraux de la compagnie de livre. Harmattan.
2009
_ Bernard dort. Théâtre/ Points/ 1986
_ Denis guenon/Théâtre est-il nécessaire/Circé.1998
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السداسي :الخامس.
وحدة التعليم  :المنهجٌة.
المادة  :دراسة الجمهور.
الرصيد2 :
المعامل2 :
أهداف التعليم:
العرض المسرحً قائم على الجمهور الذي ٌحدد فعالٌة النص ودرجة نجاحه وهو ما ٌستدعً معرفة ثقافٌة
واجتماعٌة بالجمهور أو المشاهد وهو ما ٌجعل المادة تحتوي على كل التفاصٌل الخاصة بالجمهور أو المشاهد
وحٌثٌات تجاوبه مع العرض المسرحً من عدمه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ تحدٌد المفاهٌم بالنسبة لتسمٌة الجمهور أو المشاهد.
ـ فعالٌة العرض المسرحً ودور المشاهد فً امتصاص الجوانب الفنٌة .
محتوى المادة:
ـ تعرٌف الجمهور المسرحً
ـ نخبة الجمهور المسرحً
ـ سٌكولوجٌة الجمهور المسرحً
ـ دراسة واقع الجمهور
ـ مستوٌات الفهم العام عند الجمهور المسرحً
ـ عالقة الجمهور بالمسرح
ـ عملٌة التلقً
ـ التواصل الفنً والثقافً
ـ واقع الجمهور المسرحً
ـ ظاهرة انصراف الجمهور
ـ تربٌة الذوق الجماهٌري
ـ الفعل المسرحً ودوره فً عملٌة التلقً
ـ العرض المسرحً وغاٌته من الفهم الجماهٌري
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
_ COLLECTIF. Le spectateur de théâtre à l’âge classique. Broché. 2008
_ Florence Augette . Le plaisir du spectateur. Bréal. 2002
_ Thomas hunklur. Place au public. Les spectateurs du théâtre contemporain. Métis
presses. 2008
_ Marie-Madelaine. Une réflexion par l’image sur le théâtre et sur sa théorie. Broché.
2006
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السداسي :الخامس.
وحدة التعليم  :االستكشافٌة.
المادة  :المسرحٌة والتراث.
الرصيد2 :
المعامل2 :
أهداف التعليم:
ٌملك التراث إمكانٌة إثراء الحٌاة الثقافٌة ألي تخصص ٌذكر وما ٌفترض األخذ به هنا هو تحسٌس الطالب
بضرورة الوقوف عند المادة األصٌلة واألصلٌة التً تفرز فٌضا من األعمال الجدٌة والتً تعتبر مادة دسمة
لالستثمار والدراسة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراٌة الطالب بمعنى التراث وماهٌة المسرحٌة
التولٌف بٌن قضٌة التراث والفكرة المسرحٌة
محتوى المادة:
ـ جدلٌة العالقة بٌن المسرحٌة والتراث
ـ توظٌف التراث فً المسرح
ـ دور األسطورة الشعبٌة فً اثبات التراث المسرحً
ـ التواصل من خالل توظٌف التراث فً المسرح
ـ الحكاٌة والتراث فً المسرح
ـ اشكالٌة التأصٌل فً المسرح
ـ الثقافة والتراث والحركة المسرحٌة.
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ بول  .ب .دٌكسون .األسطورة والحداثة .دراسة تطبٌقٌة فً نقد األسطورة.
ـ شكري عبد الوهاب .النص المسرحً .دراسة تحلٌلٌة وتارٌخٌة لفن الكتابة المسرحٌة .المكتب العربً
الحدٌث .ط1998 .1
ـ جالل العشري  .المسرح فن وتارٌخ .الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  .ط1991 .1
ـ أبو الحسن عبد الحمٌد سالم .مصادر الثقافة المسرحٌة .مركز اإلسكندرٌة للكتاب1999 .
ـ أحمد صقر .توظٌف التراث الشعري فً المسرح العربً  .األوائل للنشر والتوزٌع والخدمات الطباعٌة.
سورٌا .ط2001 .1
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وحدة التعليم االستكشافية
السداسي :السادس
مادة :الفساد و أخالقيات العمل
الرصيد02 :
المعامل02 :
أهداف التعليم :توعٌة الطالب وتحسٌسه من خطر الفساد،ودفعه للمساهمة فً محاربته
محتوى المادة:

أوال:جوهر الفساد :
الفساد ًة
للة

الفساد اصطالحا ًة
الدٌن والفساد

ثانٌا-أنواع الفساد:
 .1الفساد المالً
 .2الفساد اإلداري
 _3الفساد األخالقً.
 – 4الفساد السٌاسً.....إلخ
ثالثا -مظاهر الفساد اإلداري والمالً :
 الرشوة
 المحسوبٌة
 المحاباة
 الوساطة
 اإلبتزاز والتزوٌر.
 نهب المال العام واالنفاق غٌر القانونً له.
 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...

رابعا -أسباب الفساد اإلداري والمالً :
 -1أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرٌن:
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 .أسباب قٌمٌة .انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
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أسباب اقتصادٌة. حسب رأي الفئة الثالثة : أسباب باٌولوجٌة و فزٌولوجٌة . أسباب اجتماعٌة . أسباب مركبة .-2األسباب العامة للفساد (.ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعً للربح السرٌع،ضعف دور التوعٌة
بالمؤسسات التعلٌمٌة ووسائل اإلعالم وغٌرها...عدم تطبٌق القانون بالشكل الصارم....،إلخ

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

سادسا _محاربة الفساد من طرف الهٌئات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة:
 منظمة الشفافٌة الدولٌة: اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد اإلداري برنامج البنك الدولً لمساعدة الدول النامٌة فى محاربة الفساد االدارى صندوق النقد الدولً الجهود الجزائرٌة لمكافحة الفساد( قانون محاربة الفساد،01-06هٌئة مكافحة الفساد،دور الضبطٌة القضائٌةفً مكافحة الفساد...إلخ)

سابعا-طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:
(الجانب الدٌنً ،الجانب التثقٌفً وزٌادة الوعً بمخاطرالفساد٠الجانب السٌاسً،
الجانب االقتصادي،الجانب التشرٌعً،الجانب القضائً ،الجانب االدارى ،الجانب البشرى ،الجانب
الرقابً،جانب المشاركة  ،جانب االنتماء والوالء )

ثامنا -نماذج لتجارب بعض الدول فً مكافحة الفساد:
 التجربة الهندٌة  ،التجربة السنلافورٌة ،تجربة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،تجربة هونج كونجالتجربة المالٌزٌة ,التجربة التركٌة.
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
موسى  ,صافً إمام  1405 ( .هـ  1985 /م )  .استراتٌجٌة اإلصالح اإلداري وإعادة التنظٌم فً نطاق الفكر والنظرٌات

(

ط . ) 1الرٌاض  :دار العلوم للطباعة والنشر .
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
بحر ٌ ,وسف  .الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمً
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
حمودي  ,همام  .مصطلح الفساد فً القرآن الكرٌم .
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
الفقً  ,مصطفى .الفساد اإلداري والمالً بٌن السٌاسات واإلجراءات
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
محمود  ,مهٌوب خضر  .من معالم المدرسة العمرٌة فً مكافحة الفساد .
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
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بزاز  ,سعد  .حملة ضد الفساد
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
طه  ,خالد عٌسى  .مالحقة الفساد اإلداري
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
السٌف  ,خلٌفة عبد هللا  .متى نرى آلٌة صحٌحة لمحاربة الفساد
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
الفساد اإلداري والمالً ( ) 1
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
الفساد اإلداري والمالً ( ) 2
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
-

برنامج األمم المتحدة اإلنمائً – برنامج إدارة الحكم فً الدولة العربٌة ٌولٌو .2007
الشفافٌة ودورها فً مكافحة الفساد – بحث فً كتابات – أ .محمد موسى الشاطً ٌولٌو .2007
وقائع مؤتمر ( آفاق جدٌدة فً تقوٌة النزاهة والشفافٌة والمساءلة) المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة – القاهرة .2001
تقرٌر منظمة الشفافٌة الدولٌة بشأن الفساد ( تقرٌر مرسل) د .أحمد النجار – رئٌس التحرٌر االقتصادي – مركز
األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة عام .2005
مفهوم الفساد اإلداري ومعاٌٌره فً التشرٌع اإلسالمً  ،د .أدم نوح على معابره – كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة
– األردن عام .2004
اتفاقٌة مكافحة الفساد فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا.
المفوض األول للمفوضٌة المستقلة لمكافحة الفساد ،جاك كٌز  ،مؤتمر الكوٌت للشفافٌة ٌ 17-13ناٌر .2007
http://www.transparency-libya.com/index.php

 http://www.shafafeyah.org/-

http://www.undp-pogar.org
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. الخامس والسادس:السداسي
. األفقٌة:وحدة التعليم
. لغة فرنسٌة: المادة
2 :الرصيد
.2 :المعامل
:أهداف التعليم
التعرف على المسرح باللغة األجنبٌة ودراسة مواضٌع ودراسات نقدٌة فً اللغة الهدف والتعامل مع اللغة
األجنبٌة بشكل ٌسمح باستثمار المادة المعرفٌة بشكل علمً أكادٌمً ٌفضً بأهمٌة التعامل مع لغة اآلخر
وخاصة أن الموروث المسرحً فً معظمه مادة أجنبٌة وتقنٌة أجنبٌة
: المعارف المسبقة المطلوبة
التمكن من اللغة الفرنسٌة
حصٌلة فنٌة باللغة الفرنسٌة
:محتوى المادة
* Théâtre et son organisation
*Textes et représentation
*Représentation du drame dans le théâtre
*Théâtre et spectateurs
*Théâtre et communication spectaculaire
*Etude des célèbres pièces de théâtre
*Pratique théâtrale et chorégraphie
*Conditions de production des œuvres
*Condition de réception des œuvres
*Etudes sur le théâtre
*Etude analytique de l’acte
*Le théâtre à travers le temps
:طريقة التقييم
المراقبة المستمرة
ًامتحان السداس
) إلخ، مواقع انترنت،  ( كتب ومطبوعات:المراجع
*Manifeste/. Pour une éducation théâtrale. LANSMANE ; montagne magique.2004
_St jacques. Diane. L’attitude des créatives en activités dramatique et description d’une pratique de
recherche qualitative. Montréal la publication. De la faculté des sciences de l’éducation. Université
de Montréal
André maréchal. Art dramatique repéré pédagogique. Presse collégiales Québec.1993
_ Brigitte rainé. Fragment d’un discours théâtral. Harmattan. 2002
_ Alain Kapp. Une école de la création théâtrale. Actes sud. 1993
_ Hubert j’appelle. Enjeux de l’interprétation théâtrale. Harmattan. 1997
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السداسي :السادس.
وحدة التعليم  :األساسٌة.
المادة  :نظرٌة التلقً.
الرصيد5:
المعامل4:
أهداف التعليم:
ٌسعى الطالب هنا الى تحدٌد مفهوم التلقً بالنسبة للمسرح ولٌس الوقوف عند مسألة التلقً فقط بل وٌتعداها إلى
جمالٌة ذلك التلقً من المنظور الفنً البحت ال ألن التلقً ٌختلف نظرٌا بل لوجود خصوصٌة فً نوعٌة التلقً
الدرامً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ المعرفة السابقة بماهٌة التلقً
ـ التركٌز على قضٌة الدراما ومدى توافقها مع عملٌة التواصل
محتوى المادة:
ـ مفهوم التلقً
ـ مفهوم الجمالٌة المسرحٌة
ـ تلقً المسرحً
ـ مساحة التلقً
ـ نص التلقً
ـ األدوات اإلجرائٌة والمفاهٌم فً عملٌة التلقً
ـ التأوٌل وعملٌة التلقً
ـ الغرائبٌة وجمالٌة التلقً
ـ جمالٌات اإلنتاج والتلقً بٌن النص والعرض
ـ أنماط التلقً المسرحً
ـ غائٌة التلقً
ـ دعامة الجمالٌة المسرحٌة فً النص والعرض
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ عواد علً .المسرح وإستراتٌجٌة التلقً .منشورات دار الثقافة واإلعالم2009.
ـ سعٌد كرٌمً .التلقً المسرحً فً المسارح التجرٌبٌة الحدٌثة
ـ عصمان فارس .التأوٌل والغرائبٌة و جمالٌة التلقً فً مسرحٌة هملت
ـ نوال بن براهٌم .جمالٌة االفتراض من أجل نظرٌة جدٌدة لإلبداع المسرحً .دار األمان .الرباط.ط2009 .1
ـ كاثرٌن نوكرٌت .مفهوم الجمالٌة المسرحٌة
_ J. Scherer .Esthétique théâtrale. Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Larousse
Bordas. 1998
_D. Charles. Sur quelques nouvelles recherches en ésthétesthétique
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السداسي :السادس.
وحدة التعليم :األساسٌة.
المادة :المسرح الجزائري.
الرصيد6 :
المعامل5 :
أهداف التعليم:
المعرفة بماهٌة المسرح الجزائري و مساره التارٌخً و أهم رواده و تطوره عبر مراحل تارٌخٌة متفاوتة
إضافة إلى تحدٌد الخصائص الفنٌة والتقنٌة كما ٌرصد الطالب األهمٌة األكادٌمٌة للمسرح الجزائري و دوره فً
الحركة الثقافٌة الجزائرٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
 األداء الفنً و التقنً للمسرح الجزائري. االهتمام بالمسرح المحلً و التوثٌق له.محتوى المادة:
 تارٌخ المسرح الجزائري. مراحل تطوره. رواده. اتجاهات المسرح الجزائري. الخصائص الفنٌة والتقنٌة للمسرح الجزائري. اللغة العامٌة والفصحى فً المسرح الجزائري.طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 - 1أحمد بيوض :المسرح الجزائري  .1928 – 1989منشورات التبيين .الجاحظية .الجزائر.1998 .
 – 2محمد أنور  .المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  .2000شركة باتنيت .الجزائر.2006 .

 - 3ساللي عمي عاللو .شروق المسرح الجزائري ،ترجمة  :منور ،أحمد ،منشورات التبيين ،الجاحظية ،الجزائر

.2000
-4

حفناوي بعمي .الثورة الجزائرية في المسرح العربي ( الجزائر نموذجا ) ،منشورات محافظة الميرجان

الوطني لممسرح المحترف ،و ازرة الثقافة ،الجزائر 2008

 - 5الطاىر بمحيا .التراث الشعبي في الرواية الجزائرية ،منشورات التبيين ،الجاحظية ،الجزائر. 2000.
 – 6بوعالم لقاسمي .وآخرون  :موسوعة أعالم الجزائر ،منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر ،الجزائر .2007

 – 7مخموف بوكروح .التمقي والمشاىدة في المسرح .مطبعة مؤسسة فنون وثقافة .الجزائر.2004 .
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 - 8مخموف بوكروح .مالمح عن المسرح الجزائري ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر1982 – .
 – 9أنوال طامر .حفريات المسرح الجزائري ( المسرح النوميدي في العيد الروماني ) ،نشر مشترك لدار الكتاب
العربي ،ودار أطفالنا ،الجزائر سنة .2007

 – 10صالح لمباركيو .المسرح في الجزائر ،ج  ،1النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  ،1972ط ،1دار اليدى
لمطباعة والنشر والتوزيع ،عين امميمة ،الجزائر. 2005 ،

 - 11صالح لمباركيو .المسرح في الجزائر ج  : 2دراسة موضوعاتية وفنية ،دار اليدى لمطباعة والنشر
والتوزيع ،عين مميمة ،الجزائر .2005

 - 12أحسن ثميالني .المسرح الجزائري والثورة التحريرية ،منشورات و ازرة الثقافة ،الجزائر سنة . 2007
 - 13عز الدين جالوجي .النص المسرحي في األدب الجزائري ،ط ،1مطبعة دار ىومة الجزائر سنة .2000
14 - youssef rachid haddad : art du compteur, art de l'acteur, art du spectacle. Rédaction et diffusion.
: Cahiers théâtre Louvain -Arssand delcampe diffusion France.
15 - Cheurfi Achour: Ecrivains Algériens (dictionnaire biographique) éditions Casbah Algérie 2004.
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السداسي :السادس
وحدة التعليم  :األساسية
المادة  :فن اإلخراج
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
من البدٌهً تقدٌم مادة معرفٌة تارٌخٌة ٌنطلق منها الطالب لٌتحصل على مرجعٌة علمٌة تؤهله للتطرق إلى
التقنٌة المسرحٌة وسبل إعداد العرض المسرحً .
المعارف المسبقة المطلوبة :
بما أن الطالب سٌتخصص فً دراسة اإلخراج وفق المسار التكوٌنً األكادٌمً فال بد من أن ٌعرج
على مختلف الخطوات والمراحل واالتجاهات الخاصة بفن اإلخراج أل ،عذه المادة سترافقه خالل السداسٌات
الثالث نظري وتطبٌقً.
محتوى المادة:
ـ ماهٌة اإلخراج لغة واصطالحا
ـ نشأة فن اإلخراج
ـ التأرٌخ لإلخراج
ـ ظهور اإلخراج
ـ دور المخرج المسرحً
ـ جمالٌات فن اإلخراج
ـ العرض المسرحً
ـ فنون العرض المسرحً
ـ خٌال الظل
ـ األوبرا
ـ األوبرٌت
ـ مسرح العرائس
ـ البالٌه
ـ الرقص االستعراضً
ـ جمالٌات فن اإلخراج
طريقة التقييم :إمتحان  +مراقبة مستمرة
ـ المتابعة التقٌٌمٌة للمعارف كل فترة
ـ اإلمتحانات السداسٌة
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
1ـ كارل النزوٌرت .اإلخراج المسرحً .ترجمة أمٌن سالمة .القاهرة.مكتبة األنجلو المصرٌة1980.
2ـ أحمد زكً .اإلخراج المسرحً .دراسة فً عبقرٌة اإلبداع .الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب1989.
3ـ زٌجمونت هبنر .جمالٌات فن اإلخراج .ترجمة أمٌن سالمة .مكتبة األنجلو المصرٌة.دت .
4ـ محمد الصدٌق  .مقدمة فً الفنون المسرحٌة .القاهرة الغد1992.
5ـ فرانك.م هواتٌنج.مدخل إلى الفنون المسرحٌة.ترجمة كامل ٌوسف وآخرون .القاهرة .دار المعارف1980 .
6ـ فٌصل المقداوي.تطبٌقات فً فن المسرح  .جامعة قارٌونس.دت
7ـ عثمان عبد المعطً .عناصر الرؤٌة عند المخرج المسرحً .القاهرة .الهٌئة العامة للكتاب1986 .
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السداسي :السادس.
وحدة التعليم  :االستكشافٌة.
المادة  :مصطلحات مسرحٌة.
الرصيد.4 :
المعامل.3:
أهداف التعليم:
ٌتطلب األمر هنا المعرفة بالمفاهٌم االصطالحٌة الدرامٌة سواء بالغة الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة وهنا لتحدٌد
االختالف بٌن المصطلحات الدرامٌة ومدى استٌعاب الفن المسرحً لهذا الزخم من المعانً
التً تفضً بأكادٌمٌة التخصص
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ المعرفة باللغات األجنبٌة
ـ الفهم الحقٌقً لمعنى المصطلح وسبل توظٌفه
محتوى المادة:
ـ تعرٌف المصطلح
ـ أسالٌب استعمال المصطلح المسرحً
ـ أهمٌة المفاهٌم فً االصطالح المسرحً
ـ المصطلحات الدرامٌة المسرحٌة
ـ المصطلحات التقنٌة
ـ دراسة المصطلح الدرامً
ـ تصنٌف المصطلحات المسرحٌة
ـ التحلٌل الدرامً للمصطلح
ـ عالقة المصطلح باللغات األجنبٌة
ـ مدى توافق المفاهٌم بٌن المصطلحات على مستوى اللغة
ـ المصنفات االصطالحٌة
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة لألعمال الموجهة
ـ امتحان السداسً
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،الخ)
ـ عواد علً .المسرح وإستراتٌجٌة التلقً .منشورات دار الثقافة واإلعالم2009.
ـ سعٌد كرٌمً .التلقً المسرحً فً المسارح التجرٌبٌة الحدٌثة
ـ عصمان فارس .التأوٌل والغرائبٌة و جمالٌة التلقً فً مسرحٌة هملت
ـ نوال بن براهٌم .جمالٌة االفتراض من أجل نظرٌة جدٌدة لإلبداع المسرحً .دار األمان .الرباط.ط2009 .1
ـ كاثرٌن نوكرٌت .مفهوم الجمالٌة المسرحٌة
_ J. Scherer .Esthétique théâtrale. Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Larousse
Bordas. 1998
_D. Charles. Sur quelques nouvelles recherches en ésthétesthétique
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السداسي :السادس
وحدة التعليم  :األفقٌة
المادة  :أنفوغرافٌا
الرصيد1:
المعامل1:
أهداف التعليم:
المعرفة بالجانب الرقمً ومحاولة استثماره فً العرض المسرحً وإتقان االنفوغرافٌا بشكل ٌسمح
بالتنوع والتباٌن  .حتى ٌدرك الطالب أهمٌة التعامل مع الكمبٌوتر والتقنٌة الرقمٌة وأن هناك ضرورة ملحة
الستغالل هذا العلم فً مجال العرض المسرحً
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ المعرفة باستعمال جهاز الحاسوب
ـ ماهٌة االنفوغرافٌا ومزاٌاها
محتوى المادة:
_ Arts graphique
_ Pratique artistique
_ Maquette de décors en infographie
Réalisation du design
_ Une œuvre à imaginer
_P réduction numérique
طريقة التقييم:
ـ المراقبة المستمرة لألعمال الموجهة
ـ امتحان السداسً

المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
_ Nathalie Massey et Thierry Dean. Initiation à l’infographie .Broché .2006
_ Béatrice poissa. L’infographie. Poche.1994
_ James D Foley. Introduction à l’infographie. Broché. 1996
_ Jean-Marie Chappe. L’infographie de pressa. Poche. 2005
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 -Vالعقود/االتفاقيات
(إجباري لعروض التكوين المهنية)
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نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
) فً حالة تقدٌم عرض التكوٌن باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (
ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية
الموضوع :الموافقة على اإلشراف المزدوج للٌسانس بعنوان :

تعلن الجامعة (أو المركز الجامعً).

عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج

عن

اللٌسانس المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل هذا التكوٌن .وفً هذا اإلطار ،فإن الجامعة (أو المركز
الجامعً) ترافق هذا المشروع من خالل:
إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، المشاركة فً لجان المناقشة ، المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌةتوقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا :
الوظٌفة:
التارٌخ:

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
) فً حالة تقدٌم عرض تكوٌن لٌسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع مستخد م (
(ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة)
الموضوع :الموافقة على مشروع بحث تكوٌن فً اللٌسانس بعنوان:

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 أوفً إطار المشارٌع المؤطرة.
سٌتم تسخًر اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها
إن على المستوى المادي و المستوى البشري
ٌعٌن السٌد(ة) *...............منسقا خارجٌا لهذا المشروع .
توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا:
الوظٌفة:
التارٌخ:
الختم الرسمً للمؤسسة:

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

للمنسقين
 -VIالسيرة الذاتية
ّ

(صفحتين لكل شخص من الفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوين
:التأطير الداخلي والخارجي)

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلصم انهقة :حيفشي وُال
تاسيخ َمكان انميالد 12 :خاوفي 1968
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفnaouel_dr@hotmail.com :
077185828
مؤصضح اإلستثاط  :قضم انفىُن بخامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم
انشٍاداخ ( :انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
نيضاوش 1993
ماخضتيش فىُن دساميح 1999
دكتُساي فىُن دساميح 2011
انتخصص  :فىُن دساميح
انشتثح  :أصتار محاضش أ
انمُاد انمذسصح :
اوثشَتُنُخيا ثقافيح
انهغح َانحضاسج
خمانيح َفهضفح انفه
دساصاخ ثقافيح
انكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):
سئيش انهدىح انثيذاغُخيح 2013-2012-2011
عضُ انهدىح انعهميح 2015-2012
سئيش انهدىح انعهميح 2015
عضُ انمدهش انتأديثي
انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

نموذج السيسة الراتيت
اإلصم انهقة :ته يهش حكيم
تاسيخ َمكان انميالد 13 :اَخ  1967تهمضان
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفbenyelleshakim@yahoo.com :
05 – 50 – 62 – 17 – 68
مؤصضح اإلستثاط :خامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم
انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 -ماخضتيش ثقافح شعثيح –– خامعح تهمضان

انتخصص :ثقافح شعثيح
انشتثح :أصتار مضاعذ أ
انمُاد انمذسصح :عهم وفش انفه

انكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
اإلصم انهقة :ته حامذ عثذ انقادس
تاسيخ َمكان انميالد 11 :خُيهيح  1977صثشج  -تهمضان
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفabdelkaderbib@yahoo.fr :
05 – 55 – 26 – 77 - 81
مؤصضح اإلستثاط :خامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم

انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 -ماخضتيش ثقافح شعثيح –– خامعح تهمضان

انتخصص :ثقافح شعثيح
انشتثح :أصتار مضاعذ أ
انمُاد انمذسصح:
اوثشَتُنُخيا ثقافيح
عهم اندمال
عهم اختماع انفه َانثقافح
انكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
اإلصم انهقة :كمال عثذ اإلنً
تاسيخ َمكان انميالد 3 :افشيم ٌَ 1974شان
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتف kamel_abdellilah@yahoo.fr :
07-71-66-25-35
مؤصضح اإلستثاط :خامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم

انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 -ماخضتيش تشخمح – خامعح ٌَشان

انتخصص :تشخمح
انشتثح :أصتار مضاعذ أ
انمُاد انمذسصح:
 تشخمح نغح فشوضيحانكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
اإلصم انهقة  :كشيمح مىصُس
تاسيخ َمكان انميالد20 :ماسسٌَ 1978شان
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفmansourkarima24@yahoo.fr :
0774618855
مؤصضح االستثاط :خامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم

انشٍاداخ ( :انتذسج َما تعذ انتذسج....إنخ)
نيضاوش انىقذ في األدب انتمثيهي –خُان2000
 ماخضتيش فىُن دساميح –– خامعح ٌَشان 2006دكتُساي دساصاخ صيىمائيح 2014

انتخصص:
فىُن دساميح
انشتثح :أصتار محاضش ب
انمُاد انمذسصح:
 مىٍديح تحث صيميائيح انصُسج تقىياخ انتعثيش تاسيخ األفكاس انهغح َانحضاسجانكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
االصم انهقة :غشيثي عثذ انكشيم
تاسيخ َمكان انميالد 1958 / 01 / 15 :تانمذيح
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفghribiabdelkarim@ymail.com :
05 – 57 – 04 – 04 – 95
مؤصضح اإلستثاط ¨:قضم انفىُن – مضتغاوم-
انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 شٍادج تكانُسيا دَسج خُان 1982 شٍادج انهيضاوش في األدب انعشتي 1986 . شٍادج ماخضتيش في تخصص انفىُن 2012 شٍادج دكتُساي  ،عىُان انشصانح " :انفشخح َانمضشذ في اندزائش – مقاستح أوثشتُنُخيح " انتضديم انضىحانثانثح .
انتخصص :فىُن دساميح  :مضشذ
انشتثح :أصتار مضاعذج قضم " ب "
انمُاد انمذسصح :
مىٍديح انثحث ،تاسيخ األفكاس ،تاسيخ انمضشذ ،انهغح َانحضاسج ،األوثشَتُنُخيا انثقافيح ،اإلخشاج انمضشحي
َانضيىمائي ،انضيىاسيُ كتاتح َ انتحهيم .
انكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح) :

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
االصم انهقة :تهحُانح صٍيهح
تاسيخ َمكان انميالد 03 :أكتُتش  1981تـمعضكش
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفk.souhila@yahoo.com :
05 – 55 – 60 – 09 – 14
مؤصضح اإلستثاط ¨:خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم-
انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 شٍادج تكانُسيا ،دَسج خُان 199 شٍادج نيضاوش في انىقذ َاألدب انتمثيهي ،دَسج خُان 2003 شٍادج ماخضتيش في انفىُن انذساميح  ،تخصص مضشذ خزائشي أكتُتش 2006 شٍادج دكتُساي  ،عىُان انشصانح" :انكتاتح في انمضشذ اندزائشي – تدشتح محمذ ته قطاف ومُرخا  " -صاسيحانمفعُل نحذ اآلن

انتخصص :فىُن دساميح :مضشذ
انشتثح :أصتارج مضاعذج قضم " أ "
انمُاد انمذسصح:
مىٍديح انثحث ،تاسيخ األفكاس ،تاسيخ انمضشذ ،تاسيخ انمضشذ اندزائشي ،تاسيخ انمضشذ انمغاستي،
صُصيُنُخيا انفه ،انهغح َانحضاسج ،األوتشَتُنُخيا انثقافيح ، ،تقىياخ انتعثيش .
انكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

ومُرج انضيشج انزاتيح
اإلصم انهقة :قادج محمذ
تاسيخ َمكان انميالد16 :ماسس 1967غهيزان
انثشيذ اإلنكتشَوي َانٍاتفkadamedmosta@gmail.com :
0774970035

مؤصضح اإلستثاط:خامعح عثذ انحميذ ته تاديش  -مضتغاوم

انشٍاداخ (:انتذسج َماتعذ انتذسج....إنخ)
 ماخضتيش فىُن دساميح دكتُساي دَنح فىُن دساميح .انتخصص :فىُن دساميح َ وقذ فىي حذيث
انشتثح  :أصتار محاضش أ
انمُاد انمذسصح:
 عهم اندمال تاسيخ انفهانكفاءاخ انمٍىيح ( انثيذاغُخيح َاإلداسيح):
سئيش قضم انفىُن 1997
مذيش انمشكز انمكثف نتهعيم انهغاخ األخىثيح
وائة سئيش اندامعح مكهف تانثيذاغُخيا َانشٍاداخ
عضُ في مدهش إداسج اندامعح

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

 -VIIرأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية:
عنوان الليسانس  :الفنون الدرامية

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

 -VIIIIتأشيرة اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان:
(التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوين)

انمؤصضح  :خامعح عثذ انحميذ اته تاديش – مضتغاوم -
انضىح اندامعيح 2015 – 2014 :

عىُان انهيضاوش  :الفنون الدزاميت

