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غأظ١ٌٍاْ إٛػ
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اٌّإعغح
ح١اٌغٕح اٌعاِؼ
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 -Iبطاقة تعرٌف اللٌسانس

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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- 1تحدٌد مكان التكوٌن:
 كلٌة أو معهد  :اآلداب والفنون
الفنون
 قسم :
 رقم قرار إعتماد التخصص وتارٌخه:
قرار رقم ..419...:مؤرخ فً03.....:جوانٌ.....2013عدل وٌتمم المقرر رقم 116
مؤرخ فً 20اكتوبر2005
 -3المشاركون اآلخرون(*):
 المؤسسات الشرٌكة األخرى:إجباري لعروض التكوٌن المهنٌة

 -المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون:

 -الشركاء الدولٌون األجانب :

 -4إطار وأهداف التكوٌن:
أ – التنظٌم العام للتكوٌن :مكانة المشروع

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

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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اُؾؼجخ:

اُزقْٔ٤

اُل٘ ٕٞاُزؾٌ٤ِ٤خ

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

٠رؼٍُ اٌطاٌة ِثادئ ٚأعاٌ١ة اٌرصّ ُ١اٌغشاف١ىٚ ٟاٌّعغُ تشمٙ١ا إٌظشٚ ٞاٌرطث١م ٟئٔطاللا ِٓ فُٙ
لٛاػذ ٚذمٕ١اخ اٌشعُ تاٌحاعٛب ٚاعر١ؼاب دسٚط األٔفٛغشاف١ا  ٚإٌٙذعح اٌٛصف١ح  ٚاٌىشِٚاذ١ضَ
ٚػاللح اٌٍ ْٛتاٌضٛء ٚآٌ١ح ئدساوٗ تاٌؼٚ ٓ١أعشاس ذذسظاذٗ ٚاٌرّ١١ض ت ٓ١األٌٛاْ اٌّاد٠ح ٚاٌضٛئ١ح ح١س
ٛ٠ظف ٘زا ف ٟاٌغشاف١ضَ اٌز٠ ٞرؼٍُ ِٕٗ و١ف١ح صخشفح اٌّغاحاخ وٛسق اٌرغٍ١ف ٚاٌمّاػ  ٚو١ف١ح
اٌرؼث١ش ػٓ ِخرٍف اٌشعائً اٌثصش٠ح اإلشٙاس٠ح ٠ ٚرّشْ ػٍ ٝاألدٚاخ ٚاٌرمٕ١اخ ٚاألعاٌ١ة اٌرمٍ١ذ٠ح
اٌ١ذ٠ٚح ٚاٌحذ٠صح االفرشاض١ح اٌّؼّٛي تّٙا ف ٟاترىاس اٌٍٛغٚ ٛاٌٍّصك اإلشٙاس ٞاٌرمٍ١ذ ٞوّا ٠رؼٍُ
أ٠ضا ذمٕ١اخ ٚأعاٌ١ة ٚأدٚاخ اٌرصّ ُ١اٌّعغُ اٌّٛظف ف ٟذٛظ١ة اٌفضاءاخ اٌذاخٍ١ح ٚف ٟاٌرغٍ١ف
ٚذؼٍ١ة إٌّرعاخ اٌّصٕؼح ٚصٕاػح اٌّعغّاخ عٛاء وأد ِؼّاس٠ح أ ٚلطغ أشاز أ ٚأش١اء اعرؼّاٌ١ح
أخش ّٟٕ٠ ٚ ٜاٌمذسج ػٍ ٝاٌثحس ف ٟاألشىاي ٚاألحعاَ ٚاألٌٛاْ تاٌرٛف١ك ت ٓ١اٌٛظ١فٚ ٟاٌعّاٌٟ
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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ج -المؤهالت و الكفاءات المستهدفة ( 20سطرا على األكثر)

نسعى من خالل الدروس النظرٌة واألعمال الموجهة تزوٌد الطالب بالمعارف األساسٌة التً
تمكنه عند تخرجه من ممارسة فن التصمٌم سواء كان غرافٌكٌا أم مجسما مما ٌؤهله للعمل
بمؤسسات اإلشهار أو فتح مكتب دراسات أو االلتحاق بالمؤسسات الصناعٌة المنتجة أو غٌرها
من قطاعات العمل التً تتطلب كفاءات علمٌة وعملٌة فً فنون الزخرفة و المهارة فً التعبٌر
عن الرسائل البصرٌة من خالل الملصقات اإلشهارٌة ومختلف الرموز أو تلك التً تتطلب خبرة
فً تصمٌم مختلف األحجام سواء كانت معمارٌة أو أشٌاء استعمالٌة والخبرة فً توظٌب
الفراغات الداخلٌة مع التوفٌق بٌن الشكل واللون وبٌن الوظٌفة والجمال .

د -القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل
االُزؾبم ثٌٔبرت اُذساعبد اُؼٔ٤ٓٞخ أ ٝاُخبفخ
اُؼَٔ ك ٢رقٔ ْ٤اُذٌٞ٣س اُذاخِ٢
اُؼَٔ ك ٢اُؾشًبد اُق٘بػ٤خ أُ٘زغخ ًٔقْٔ ُِزـِ٤ق أٓ ٝقْٔ ُضخشكخ اُؤبػ ٝٝ ٝسم اُغذسإ ٓٝب اُ٠
رُي .....
اُؼَٔ كًٝ ٢بالد االؽٜبس

المسارح (سٌنوغرافٌا)
القنوات التلفزٌونٌة
الصحافة المقروءة
المدارس الجهوٌة للفنون الجمٌلة
اُزذس٣ظ ك ٢اُزٌ ٖ٣ٞأُ. ٢ٜ٘
ٓٔبسعخ ٝظ٤لخ ٓقْٔ ؿشاك٢ٌ٤
االػالّ ٝاالرقبٍ
اإلراػخ ٝاُزِلض / ٕٞ٣اُطجبػخ ٝك٘ ٕٞاٌُزبة.....اُخ
اُؼَٔ ك ٢رقٔ ْ٤اُذٌٞ٣س اُذاخِ٢
اُطجبػخ ٝك٘ ٕٞاٌُزبة

ه -الجسور نحو تخصصات أخرى
الفنون التشكٌلٌة
السٌنما
الهندسة المعمارٌة
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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و -مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوٌن تقرٌراللجان البٌداغوجٌة للقسم
متابعة رؤساء المٌدان و الشعب
تقرٌر اللجنة العلمٌة للقسم
تقرٌر الوصً
تقرٌر التربص
مشروع نهاٌة التخرج
وما سجل مٌدانٌا من مالحظات:
 ازدٌاد الطلب على هذا التخصص عند االنتقال من الجذع المشترك إلى التخصصاتمن مؤشرات نجاعة التكوٌن هو تمكن العدٌد من الطلبة من مواصلة تكوٌنهم فً الخارج بال صعوبات معدل البطالة عند المتخرجٌن ضئٌل جدا فمعظم المتخرجٌن استوعبهم عالم التشغٌل نجاح المتخرجٌن فً مسابقة الدكتوراه تكٌف المتخرجٌن السهل مع برامج تخصصات الماسترالنشاطات الفنٌة المسجلة من معارض فنٌة طالبٌة-اجتهاد فرٌق التكوٌن فً تحسٌن البرامج

-5اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة
أ -قدرات التأطٌر

*( ٌفصح عنها من خالل أعداد الطلبة الذٌن ٌمكن إدماجهم فً التكوٌن قٌد العرض)
30مقعد فً فوجٌن ٌضم كل فوج  15طالبا

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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ب -2التأطٌر الخارجً ٌعبئ وٌصادق علٌه من طرف الكلٌة أو المعهد (إجباري لعرض التكوٌن المهنً)
االسم واللقب

مؤسسة اإلرتباط

شهادة التدرج

التخصص الرتبة
شهادة
ماجستٌر  -دكتوراه

مصادقة القسم

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

المادة المدرسة

التوقٌع

مصادقة الكلٌة أو المعهد

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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ب -3الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة المسخرة للتكوٌن
العدد الداخلً

الرتبة

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب
أخرى

المجموع

العدد الخارجً

1
2
8
1
12

المجموع

12

أخرى :مستخدمو الدعم والتقنٌٌن

-6اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة
أ -المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوٌن المقترح (.بطاقة لكل مخبر)
عنوان المخبر :الجمالٌات البصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائر
قدرات االستٌعاب (عدد الطلبة)
الرقم

عنوان التجهٌز

المالحظات

العدد
فً طور التجهٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

ب -مٌادٌن التربص و التكوٌن فً المؤسسات (إجباري للعرض التكوٌن المهنً)
مكان التربص

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

عدد الطلبة

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

مدة التربص
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ج -التوثٌق المتوفر (عالقته بعرض التكوٌن المقترح)
إجباري
التوثٌق المتوفر:
مراجع فً تقنٌات التصمٌم الٌدوي التقلٌدي
مراجع فً تقنٌات التصمٌم بالحاسوب
مراجع فً التصمٌم الغرافٌكً
مراجع فً تصمٌم الفضاءات الخاؤجٌة
مراجع فً تقنٌات التلوٌن
مراجع فً الهندسة الوصفٌة
مراجع فً علم التصال
مراجع فً الصورة والرمز
مراجع فً تارٌخ الفن
مراجع فً علم الجمال
مراجع فً التصوٌر الفوتوغرافً التقلٌدي والرقمً
مراجع فً االعالم اآللً
برمجٌات  logicielsفً اآلنفوغرافٌا
مراجع فً علم النفس الفنً
مراجع فً منهجٌة البحث العلمً
عالقته بعرض التكوٌن:
وكل هذه المراجع لها عالقة مباشرة مع الوحدات والمواد التعلٌمٌة األساسٌة والمنهجٌة واالستكشافٌة واألفقٌة
التً ٌتضمنها هذا التكوٌن حٌث ٌعتمد علٌها االستاذ فً تحضٌر الدرس وٌلجأ إلٌها الطالب
لالطالع أو إلنجاز األبحاث العلمٌة التً ٌكلف بها.

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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د -فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعهد أو الكلٌة
المكتبة
ورشة الرسم
ورشة األنفوغرافٌا

ورشة التصمٌم :
قدرة االستٌعاب  20طالب
الرقم
1

اسم التجهٌز

العدد

طاولة رسم هندسً وتصمٌم

20

tabouret 2

مقعد

المالحظات

20

ورشة إعالم آلً وآنفوغرافٌا
قدرات االستٌعاب 20:
الرقم

اسم التجهٌز

Ensemble informatique
avec des PC ordinaires.

المالحظات

العدد

. 20pc.o

Stations MAC.

2 Station.

)- scanners (A4et A3
Copieur
imprimante
Logiciels :

1
1
3
1

2D :
Adobe photoshop,
illustrator, coreldraw, corel
photo, Alias SketchBook
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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Pro, autocad.
3D :
3D studio max.
Traitement vidéo et
compositing :
Adobe After Effect.
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غأظ١ٌٍاْ إٛػ

اٌّإعغح
ح١اٌغٕح اٌعاِؼ

 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم التخصصً
(ٌدمج مالحق القرارات الوزارٌة الخاصة بقاعدة التعلٌم المشترك للسنة األولى والثانٌة
للمٌدان والشعبة )

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

15

 -السداسً األول جذع مشترك:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ) تصوٌر
المادة 1
المادة 2

و ت أ ( 2إج/إخ) تجسٌد
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
المادة 3
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
مجموع السداسً 5

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

الحجم الساعً السداسً
15أسبوع

ربس٣خ اُلٖ اُوذْ٣
ربس٣خ أُغشػ اُوذْ٣
ٖٓ اُٗٞ٤بٕ اُ ٠اُؼقش
اُؾذ٣ش

محاضرة

1سا30د
1سا30د

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

1سا30د
1سا30د

المعامل

3
3

األرصدة

4
4

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

x
x

x
x

ربس٣خ أُٞع٤و٠
اُـشث٤خ ٗٝظش٣برٜب

1سا30د

1سا30د

3

4

x

x

تارٌخ السٌنما الصامتة

1سا30د

1سا30د

3

4

x

x

ٜٓ٘غ٤خ ػبٓخ
رو٘٤بد اُزؼج٤ش اٌُزبث٢

1سا30د

1سا30د
1سا30د

2
2

3
3

x

x

صوبكخ ٓٝغزٔغ
ٓجبدئ اُزشعٔخ
ػِْ اُغٔبٍ

1سا30
1سا30د
1سا30

2
2
2

2
2
2

1سا30
1سا30د
15سا

1
1
24

1
1
30

1سا30

لغة اجنبٌة
إعالم آلً
10سا30د

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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x

x
x
x

x
x

x
x

 -السداسً الثانً جذع مشترك:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ) تصوٌر
المادة 1
المادة 2
و ت أ ( 2إج/إخ) تجسٌد
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
المادة 3
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
مجموع السداسً 5

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

الحجم الساعً السداسً
15أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

ربس٣خ اُلٖ اُؾذ٣ش
أر٤بساد ٓغشؽ٤خ ؽذ٣ضخ

1سا30د
1سا30د

1سا30د
1سا30د

3
3

4
4

x
x

x
x

ربس٣خ أُٞع٤و٠
اُؾذ٣ضخ

1سا30د

1سا30د

3

4

x

x

تارٌخ السٌنما الناطقة

1سا30د

1سا30د

3

4

x

x

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼِٔ٢
رؼج٤ش ؽل٢ٜ

1سا30د

1سا30د
1سا30د

2
2

3
3

x

x

ػِْ اعزٔبع اُلٖ
ٝاُضوبكخ
ػِْ اُ٘لظ اإلثذاع
اُل٘٢
ٓجبدئ كٖ اُشعْ

1سا30

2

2

x

1سا30

2

2

x

3سا

لغة إنجلٌزٌة
إعالم آلً
10سا30د

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

1سا30
1سا30د
15سا

17

2

2

x

x

1
1
24

1
1
30

x
x

x
x

 -السداسً الثالث :

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ) تصوٌر
المادة 1
المادة 2
و ت أ ( 2إج/إخ) تجسٌد
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1

وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
مجموع السداسً 5

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

الحجم الساعً السداسً
15أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

سعْ
ًشٓٝبر٤ضّ

1سا30د
1سا30د

1سا30د
1سا30د

3
3

4
4

x
x

x
x

كٖ ػقش اُٜ٘نخ

1سا30د
1سا30د

1سا30د
1سا30د

4
4

5
5

x
x

x
x

ٜٓ٘غ٤خ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش
اُؼِٔ٢
ٓقطِؾبد ك٘٤خ

1سا30د

2

3

x

2

2

x

غرافٌزم

عُٞٞ٤ٔ٤ع٤ب
اػالّ ٝؿزقبٍ
أنفوغرافٌا
لغة أجنبٌة

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

1سا30
1سا30

2
2

2
2

x
x

1سا30
1سا30
15سا

1
1
24

2
1
30

x
x

6سا

2
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 -السداسً الرابع:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ) تصوٌر
المادة 1
المادة 2
و ت أ ( 2إج/إخ) تجسٌد
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1

الحجم الساعً السداسً
15أسبوع

1سا30د
1سا30د

3سا
1سا30د
1سا30د

3
3
3

4
4
4

x
x
x

x
x

كٖ ٓؼبفش

1سا30د
1سا30د

1سا30د
1سا30د

3
3

4
4

x
x

x
x

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼِٔ٢

1سا30د

2

3

x

اٗزشٝثُٞٞع٤ب صوبك٤خ
ٗؾش ٝاؽٜبس

1سا30
1سا30

2
2

2
2

x
x

1سا30د
1سا30د
13سا30د

1
1
23

2
1
30

x
x

ٝسؽخ اُزقْٔ٤
سعْ
رؾٌَ٤
منظور

أنفوغرافٌا
لغة أجنبٌة

مجموع السداسً 5

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

9سا

19

السداسً الخامس:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ) تصوٌر
المادة 1
المادة 2
و ت أ ( 2إج/إخ) تجسٌد
المادة 1
المادة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1
مجموع السداسً 5

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

الحجم الساعً السداسً
 16-14أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

ًشٓٝبر٤ضّ
ٝسؽخ ؿشاك٤ضّ

1سا30د
1سا30د

2سا
2سا

ٝسؽخ اُزقْٔ٤
رو٘٤بد رقٔ ْ٤األؽغبّ

1سا30د
1سا30د

2سا
2سا

ٜٓ٘غ٤خ ٓزخققخ

1سا30د

1سا30د

5

رق٣ٞش كٞرٞؿشاك٢
ارقبٍ

1سا30
1سا30

1سا30
1سا30ا

1
1

2
2

1سا30
14سا

1
23

2
30

فرنسٌة
10سا30د

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

1

1

20

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

3
4

3
5

x
x

x
x

4
4

5
5

x
x

x
x

6

x

x

x
x

x
x

x

x

-6السداسً السادس:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
و ت أ ( 2إج/إخ)
المادة 1
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
المادة 1
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1
مجموع السداسً6

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

الحجم الساعً السداسً
 16-14أسبوع

٘ٛذعخ ٝفل٤خ
رؾٌٝ َ٤رقْٔ٤

محاضرة
1سا30د
1سا30د

أٗلٞؿشاك٤ب
ٜٓ٘غ٤خ أُؾشٝع

1سا30د

اُلغبد ٝأخاله٤بد اُؼَٔ

1سا30د

فرنسٌة
6سا

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

1سا30د
1سا30د

2سا

4
5

6
8

x
x

x
x

2سا

2سا

4

6

x

x

1سا30د

2سا

4

8

x

x

1

1

x

x

1
19

1
30

x

x

1سا30د
8سا

6سا
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-7حوصلة إجمالٌة للتكوٌن
( ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات واألعمال الموجهة ،لكل السداسٌات بالنسبة لكل

أنماط الوحدات التعلٌمٌة)

حس

وت

محاضرة
أعمال موجهة
أعمال تطبٌقٌة
عمل شخصً
عمل آخر(حدد)
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل
وحدة تعلٌم

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

األساسٌة

المنهجٌة

االستكشافٌة

األفقٌة

495سا
600سا

157سا30د
135سا

247سا30د
135سا

90سا
1185سا
108

30سا
322سا30د
34

382سا30د
25

225سا
13

60

18288

13288

7222

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

المجموع
990سا
1005سا

90سا
135سا

120سا
2115سا
180
99.98=100
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 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ

23

عنوان اللٌسانس:فنون تشكٌلٌة
السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :األساسٌة
المادة  :كروماتٌزم
الرصٌد3:
المعامل3:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
اًزغبة كٌشح ػٖ ٓل ّٜٞاُِٝ ٕٞػالهزٓ ٚغ اُنٞء كٝ ْٜاُزٔشٕ ػِ ٠اعزخذاّ اُخبٓبد ٝاالدٝاد

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
التحكم فً استعمال أدوات التلوٌن
محتوى المادة:
ػٔ٤ٓٞبد ك ٢ػِْ اُجقش٣بد
اُؼٝ ٖ٤آُ٤خ ادساى اُِ / ٕٞأُٞإ اُط٤ق /اُو ْ٤اُِ٤ٗٞخ
االُٞإ اُنٞئ٤خ:
االعبع٤خ  ٝاُضبٗ٣ٞخ
االُٞإ أُبد٣خ :
االعبع٤خ /اُضبٗ٣ٞخ/أٌُِٔخ/اُؾبسح ٝاُجبسدح
/أُ٘غغٔخ /رجب ٖ٣االُٞإ
رطج٤ن :اثزٌبس ؽٌَ صخشك ٖٓ ٢اُذائشح اُِ٤ٗٞخ
اُخبٓبد ٝاألدٝاد ٤ًٝل٤خ اعزؼٔبُٜب
اٗٞاع اُلشػ  /اٗٞاع اُٞسم /اٗٞاع األُٞإ ٝاُغٞائَ أُز٣جخ٤ً/ل٤خ كشد اُٞسهخ/
ٓٞاد االفجبؽ ٝأٗٞاػٜب
اُزوِ٤ذ٣خ /أُق٘ؼخ
االُٞإ اُ٘و٤خٝاُشٓبد٣بد أُِٗٞخ
ٓلٜٜٓٞب /خقبئقٜب /اعزؼٔبالرٜب /رغٔ٤زٜب
اُزذسط اُِٝ ٢ٗٞاُزلٌٌبد اُِ٤ٗٞخ
اُذسعبد اُِ٤ٗٞخ أُؼزٔخ ٝاُلبرؾخ ٝرو٘٤خ رلٌٌٜ٤ب /اعزؼٔبالرٜب رٞظ٤لٜب ك ٢رغغ٤ذ اُؾغْ ٝاُظَ ٝاُ٘ٞس/رغغ٤ذ أُٞاد ثبُِ– ٕٞ
اُزوغ ْ٤اُزٛج :٢اُؼذد اُزٛج / ٢اُ٘وطخ اُزٛج٤خٓ /غزط َ٤رٛج /٢رٞظ٤ق اُوبػذح اُزٛج٤خ ك ٢اُؾق ٍٞػِ ٠ث٘بء عَٔ٤
رطج٤ن :سعْ هج٤ؼخ فبٓزخ رٞظق كٜ٤ب أُؼبسف ٝاٌُلبءاد أُؾقَ ػِٜ٤ب

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل و امتحان

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ؽِٞإ كِغلخ األُٞإ داس اٌُزبة ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ُج٘بٕ 1999
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

السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :أساسٌة
المادة  :ورشة غرافٌزم
الرصٌد5:
المعامل4:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
اُٜذف اُزؼِ :٢ٔ٤اًزغبة خجشح كٔٓ ٢بسعخ اُـشاك٤ضّ ٖٓ خالٍ اٗغبص أػٔبٍ رطج٤و٤خ رنٖٔ اخزالم اُِٞائؼ اإلؽٜبس٣خ ٝاُِٞؿٞ
...

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
معرفة الخامات األدوات القواعد األساسٌة فً الرسم والتلوٌن التحكم فً ادوات التلوٌن
محتوى المادة:
رٔض َ٤ػ٘بفش أعبع٤خ ك ٢أُؾبٛذ اُطج٤ؼ٤خ ثبالًش٤ِ٣ي:
اٗغبص الئؾخ اؽٜبس٣خ
ٓذخَ اُ ٠أ٤ٔٛخ اُالئؾخ اإلؽٜبس٣خ ٝٝظ٤لزٜب اإلػالٓ٤خ ٝاُزش٣ٝغ٤خ
ؽشٝهٜب ٞٓٝافلبرٜب
ٓل ّٜٞاُشعبُخ اُجقش٣خ ٝدالالرٜب
ػ٘بفش ٝأدٝاد اُزؼج٤ش
اُخبٓبد ٝاألدٝاد أُ٘بعجخ
اُجؾش ك ٢اُؾٌَ ٝاُِٝ ٕٞأُنٕٔٞ
اٗغبص اٌُش٤ًٝبد ٝاُشع ّٞاُزخط٤ط٤خ األ٤ُٝخ
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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ز٤اػذ اُز٘لٞهٝ بد٤٘رو
خ٣ٞ أُطdépliant
بٜلز٤ظٝٝ خ٣ّٞ أُطٜٞٓل
بٜافلبرٞٓٝ بٜهٝؽش
اد أُغزؼِٔخٝاألدٝ اُخبٓبد
ُِٕٞاٝ ٕٞٔأُنٝ ٌَ اُؾ٢اُجؾش ك
خ٤ط٤ّ اُزخطٞاٗغبص اُشع
ز٤اػذ اُز٘لٞهٝ بد٤٘رو

:طرٌقة التقٌٌم
متواصل وإمتحان
إجباري
) إلخ، مواقع انترنت،  ( كتب ومطبوعات:المراجع
*Aumont Jacques, L’image, Edition Nathan, Paris 2003.
*Ouvrage collectif. Design in Europe. Edition Pyramid, 2005.
*Banks Johnson. Design designer. Edition Pyramid, 2004.
*Gauckler Geneviève. Design designer. Edition Pyramid 2004.
*Sang Ahn. Design designer 500. Edition Pyramid, 2006.
* Deux Freud, L’œuvre graphique. Edition musée de Marseille.1989.
*Mondazain Marie José, Graphic through facility Concours internatinal’2004.
*Cox Paul, Design designer. Edition Pyramid, 2004.
*Tang Fawcett. Expérimentales éditions. Edition Pyramid.2005.
*Bevis Hillier, Histoire de l’affiche. Edition Arthem Fayard, 1970.
*George Ivans, Les techniques de base de la calligraphie. Edition Celiv, Paris, 1995.
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غأظ١ٌٍاْ إٛػ

اٌّإعغح
ح١اٌغٕح اٌعاِؼ

السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :أساسٌة
المادة :ورشة التصمٌم
الرصٌد5:
المعامل4:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٌ٣زغت اُطبُت ًلبءح ك ٢اُزقٔ ْ٤اُذاخِ ٖٓ ٢خالٍ اُزٔشٕ ػِ ٠اُزؼبَٓ ٓغ رٞظ٤ت اُلشاؿبد ٝاُز٘غ٤ن ث ٖ٤األؽ٤بء أُؾٌِخ
ُِلشاؽ ؽٌال ُٗٞٝب ِٔٓٝغب

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
القواعد األساسٌة للرسم والتلوٌن
محتوى المادة:
ٓل ّٜٞاُلشاؽ :اُ٘وطخ أُغزو ْ٤أُغز ١ٞاألثؼبد اُضالصخ
رؾٌ َ٤اُلشاؽ اُذاخِٝ ٢اُخبسعٓ :٢ل ّٜٞاُزقٔ ْ٤اُذاخِٝ ٢اُخبسعٝ ٢اُؼالهخ ث ٖ٤اُؾٌَ ٝاُٞظ٤لخ
ٓب٤ٛخ اُزقْٔ٤
ػ٘بفش اُزقٔ :ْ٤اُ٘وطخ اُخو أُغبؽخ اُؾٌَ اُؾغْ اُنٞء ٝاُظَ أُِٔظ اُِ ٕٞاُلشاؽ
اُغبٗت اُزؼج٤ش ١ك ٢ف٤بؿخ اُؾٌَ
اعظ اُزقٔ : ْ٤اُٞؽذح
ػالهخ اعضاء اُزقٔ ْ٤ثجؼنٜب
ػالهخ ًَ عضء ٜٓ٘ب ثبٌَُ
اُٞؽذح ٝاُز٘ٞع
اال٣وبع /اُزٌشاس /اُزذسط /اُز٘ٞع /االعزٔشاس٣خ
ػشك أؽشهخ ؽ ٍٞأُٞمٞعٗ :وبػ ؽشػ رؾِ َ٤رِخ٤ـ
كٖ رض ٖ٤٣اُلشاؽ اُذاخًِ ٢بُـشكخ
ٓٝشاػبح اُجؼذ اُ٘لغٝ ٢اُغٔبُٝ ٢اُٞظ٤ل ٢ك ٢رؾٌ َ٤اُذٌٞ٣س
ػشك ؽش٣و رٞم٤ؾ : ٢ؽشػ ٘ٓٝبهؾخ رِخ٤ـ
اُلشاؽ ٝاُؼالهبد اُوبئٔخ ث ٖ٤األؽ٤بء
اُِٝ ٕٞرذسعبر ٚاُغطؼ ٝأُِٔظ
رؤص٤ش اُنٞء ػِ ٠اُغطٞػ ٝرذسعبد إُِٞ
اُزٞاصٕ االٗغغبّ ٝاُز٘بؿْ اُزنبد
كٌشح اٌُِ٤خ :اُزٔبعي اُذاخِ٤ُ ٢ظ ٓغشد رغٔ٤غ
كٌشح اُزؾ :ٍٞاُذ٘٣بٓ٤ٌ٤خ
كٌشح االٗزظبّ
رطج٤ن  :رٞظ٤ت – ٌٓزت – ٓطجخ
اٗطالهب ٖٓ أُؾبًبح ٝاُزوِ٤ذ ٝفٞال اُ ٠االثزٌبس
اُجؾش ك ٢أؽٌبٍ األصبس ٝأُٞاٗ ٚاٗغغبّ ٝعٔبُ٤خ اُؾٌَ ٝاُِٝ ٕٞاُٞظ٤لخ ٓغ ٓشاػبح ٗلغ٤خ أُغزؼَٔ :رخط٤و أُغغٔبد:هٞاػذ
اُزخط٤و
رؾٌ َ٤أُغغٔبد
ػشك أُغغٔبد أُ٘غضح٘ٓ /بهؾخ  /روْ٤٤

طرٌقة التقٌٌم:
مستمر وإختبار
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
اُزقٔٝ ْ٤ػ٘بفشٝ ٙأعغ ٚك ٢اُلٖ اُزؾٌ ٢ِ٤اعٔبػ َ٤ؽٞه ٢داس اُضٛشاء اُؾشم ٓقش 2000
اُلٖ ٝاُزقٔ ْ٤اعٔبػ َ٤ؽٞهٓ ٢طجؼخ اُؼٔشاُٗ ٢ألٝكغبد ٓقش ة د
ٗٔ٤ش هبعْ خِق اُج٤بر ٢أُق ثبء اُزقٔ ْ٤اُذاخِ ٢عبٓؼخ د٣بُ ٢ثـذاد 2005
Kevin McCloud peidre et décorer votre interieur dessin et tolra la rousse- bordas Paris1997

السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :أساسٌة
المادة :تقنٌات تصمٌم األحجام
الرصٌد5:
المعامل4:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٌ٣زغت اُطبُت ٓؼِٓٞبد أعبع٤خ ٗظش٣خ ٝرطج٤و٤خ ؽ ٍٞخطٞاد ر٘ل٤ز رقٔ ْ٤أُغغٔبد اُجغ٤طخ ٝاُزٔشٕ ػِ ٠رو٘٤بد اُزقٔ، ْ٤

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
قواعد الرسم األساسٌة – قٌاسات نسب تكوٌن تظلٌل
المضمون
 ِثادئ ف ٟذمٕ١اخ اٌرصُّ١ ِثادئ ف ٟأدٚاخ اٌرصُّ١ أػّاي ذطث١م١ح: سعُ تاٌ١ذ ِشاظؼح األشىاي إٌٙذع١ح األعاع١ح اٌثغ١طح راخ اٌثؼذ :ٓ٠اٌّشتغ اٌّغرط ً١اٌذائشج اٌّصٍسذطث١ك :ئٔعاص األحعاَ اٌّزوٛسج تاٌٛسق اٌّم :ٜٛسعُ ذمط١غ ٌصك
 اٌرّشْ ػٍ ٝأشىاي أغ١ات١حأشىاي ٕ٘ذع١ح راخ شالز أتؼاد
ِىؼة أعطٛأح ٘شَ وشج ِخشٚط
رخط٤و ثبُ٤ذ tracés dessin a main levéé

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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اُزٔشٕ ػِ ٠رو٘٤بد اُزُِ ٖ٣ٞزغغ٤ذ أُبدح
 :خؾت صعبط ٓؼذٕ ثالعز٤ي

ذخط١ظ االعماطاخprojections orthogonales:
ِخطظ -اسذفاػاخ – ذمط١غ – ِٕظٛس
 4اخرالق شٟء ِغرؼًّ
اٌثحس ف ٟاٌشىً ٚذالؤِٗ ِغ اٌٛظ١فح اٌثحس ف ٟظّاٌ١اذٗ ٚذضٕٗ١٠
سعُ /ذخط١ظ /ذشل / ُ١ذمط١غ ذضٌ ٓ١٠صك ضمون:

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وإمتحان

المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
MARKUS SHULER Ultra – design la nouvelle generation de designeurs LARA HOUSELLEY
AZ Desig
SPARKEP 100an de design OCTOPUS 1997

السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :منهجٌة
المادة :منهجٌة متخصصة
الرصٌد6:
المعامل:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٓغبػذ ح اُطبُت ػِ ٠اخز٤بس أُ٘بٛظ أُالئٔخ ُطج٤ؼخ ٓؾشٝع رخشعٚ

إجباري
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
معلومات عامة فً منهجٌة البحث العلمً
محتوى المادة:
 1ـ ٓل ّٜٞاُجؾش اُؼِٔ٢
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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 2ـ ٓوٓٞبد اُجؾش اُؼِٔ.٢
 3ـ خقبئـ اُجؾش اُؼِٔ. ٢
 4ـ أدٝاد اُجؾش اُؼِٔ٢
 5ـ ٗظش٣خ أُٜ٘غ٤خ ك ٢اُجؾش اُؼِٔ.٢
 6ـ أٗٞاع اُجؾش اُؼِٔ٢
 7ـ اُلشم ث ٖ٤أُٜ٘غ٤خ  ٝأُؼشكخ اُؼِٔ٤خ.
 8ـ ث ٖ٤اُؼشك  ٝاُجؾش أُخقـ.
 9ـ أعضاء اُجؾش اُؼِٔ٢
ـ اإلؽٌبُ٤خ
ـ اُؼ٘ٞإ
ـ أُوذٓخ
ـ ٓزٖ أُٞمٞع
ـ اُخبرٔخ
ـ أُالؽن
ـ اُلٜبسط
 10ـ ٓ٘بٛظ اُجؾش اُؼِٔ.٢
 11ـ ٓل ّٜٞأُٜ٘ظ
 12ـ اُ٘ؾؤح  ٝاُزطٞس
 13ـ رق٘٤لبد أُ٘بٛظ
 14ـ ػِْ أُ٘بٛظ
ـ منهج البحث
ـ بٌن المنهجٌة والمناهج
ـ التعرٌف بأهم المناهج العلمٌة
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
روذ ْ٣اُطِجخ ُجؾٞس رطجن كٜ٤ب أُؼبسف أٌُزغجخ ٖٓ أُؾبمشح
رؼشك ر٘بهؼ رقؾؼ روْ٤
روذٝ ْ٣مؼ٤بد ادٓبع٤خ رطجن ٖٓ خالُٜب أُوبسثخ ثبٌُلبءح

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وإمتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
محمد فاتٌحً .مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم ,منشورات دٌداكتٌكا .مطبعة النجاح الجدٌدة  .البٌضاء .ط1995 .1
ـ سالم ٌفوت .مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر .منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط .دار النشر المغربٌة.
دت
خالدي الهادي ,قدي عبد المجٌد.المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتقنٌات البحث العلمً .دار هومة للنشر والتوزٌع .الجزائر.
1996
ـ أحمد بدر .أصول البحث العلمً .وكالة المطبوعات1978 .
ـ أحمد أوزي .تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث  .الشركة المغربٌة للطباعة والنشر .الرباط1993 .
ـ محمد فاتٌحً .مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم .منشورات دٌداكتٌكا  .مطبعة النجاح الجدٌدة .الدار البٌضاء .ط1995 1
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :إستكشافٌة
المادة :تصوٌر فوتوغرافً
الرصٌد2:
المعامل1:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٌ٣زؾق اُطبُت أعشاس اُ٘غبػ ك ٢اُزوبه اُقٞس اُلٞرٞؿشاك٤خ ثبُزؼشف ػِ ٠اُطش٣وز ٖ٤اُزوِ٤ذ٣خ ٝاُشهٔ٤خ ك ٢اُزق٣ٞش ٓٔب
٣غبػذ ٙك ٢رذٝ ٖ٣ٝعٔغ أُبدح إلٗغبص ٓؾشٝػ ٚأُِ ٝزٞعٗ ٚؾ ٞرخققبد اُغٔؼ ٢اُجقش١

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
معلومات سطحٌة عن آلة التصوٌر
ٓؾز ٟٞأُبدح:
ٓ 1ؼِٓٞبد ؽبِٓخ ػٖ ربس٣خ آُخ اُزق٣ٞش اُز٘وِ٤ذ٣خ :
اًزؾبكٜب /أ٤ٔٛزٜب ٝآ٤بد ٖ٣اعزؼٔبُٜب /رطٞسارٜب
ٓ2ؼِٓٞبد رو٘٤خ
ٌٓٗٞبرٜب االعبع٤خ
ً٤ل٤خ اعزؼٔبُٜب
ً٤ل٤خ اُزوبه اُقٞس ٝمجو االهبس
/أُٞاد أُغزؼِٔخ ك ٢اُزؾٔ٤ل
٤ً/ل٤خ اُزؾٔ٤ل ٝاعزخشاط اُقٞس
3آُزق٣ٞش اُشهٔ٢
ً٤ل٤خ اُزوبه اُقٞس اُشهٔ٤خ ٝمجطٜب
خٞاؿ اُزق٣ٞش اُشهٔ٢
األُٞإ  /اإلمبءح /اُطجبػخ

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وامتحان

المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
Scott KelbyLa photographie numérique – fevrier 2007
Scott Kelby La photographie numérique 3 en 1 pearson 09/2010

Scott Kelby Mes trucs et astuces pour photographier comme un pro
Guide 2012
René Bouillot
La pratique du reflex numériqueManuel 2013
Manuel de l'éclairage photo
Steven Biver, Fill Hunter Organisation Eds D' 2012

السداسً :الخامس
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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وحدة التعلٌم :إستكشافٌة
المادة :إتصال
الرصٌد2:
المعامل1:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٌ٣زغت اُطبُت ٓؼِٓٞبد كٓ ٢غبٍ االرقبٍ رٞظق ك ٢ػِٔ ٚاُل٘ٝ ٢رضش ١خطبث ٚاُجقشُٝ ١ـز ٚاُزٞافِ٤خ ٝرئُِ ِٚٛزخقـ ك٢
اُزقٔ ْ٤اُـشاكٝ ٢ٌ٤اُ٘وذ اُل٘٢

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























مفهوم االتصال
ـ أهداف االتصال
أنواع االتصال
انواع وسائل االتصال
ـ معوقات االتصال
ـ خصائص المتلقي
عناصر االتصال
ـ نموذج ديفز
الدليل االلسني وعالقة الدال بالمدلول
اللسانيات والداللة
العالقة بين الرسالة االلسنية والرسالة البصرية
البالغة في الرسائل البصرية
الصورة بين العين والكاميرا
االتصال والرسالة البصرية
انواع الرسائل البصرية الثابتة
الصورة والصوت عناصر التعبير السينمائي وكيف نقراها
تحليل الرسالة البصرية
االتصال فن و ثقاافة
جهات االتصال
أثر التكنولوجيا وعلم االتصال على الفنون
مهارات االتصال الفنية
االبداع الفني في االتصاالت.

عٔبُ٤خ اُزِو ٢ك ٢ػِٔ٤خ االرقبٍ اُل٘.٢

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل و إمتحان

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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) إلخ، مواقع انترنت،  ( كتب ومطبوعات:المراجع
1998 ٕ اُغضائشٌٞ٘خ ثٖ ػ٤ػبد اُغبٓؼٞإ أُطجٞ٣خ د٣ش٤ٛعبئَ االرقبٍ اُغٔبٝ ٢ ٓوذٓخ كٞ٤َُ د٤كن
2002 ش ٓقش٣ اُؾذ٢ ػِْ االرقبٍ أٌُزت اُغبٓؼ٠ُد ٓذخَ اٞٔٓ٘بٍ هِؼذ ٓؾ
1999 خ ٓقش٤ٗخ اُِج٘ب٣ االػالٕ اُذاس أُقش١ذ٣ اُؾذ٠٘ٓ
2000 خ ٓقش٤ط٣خ االصاس٤س االرقبٍ اُلؼبٍ أٌُزجخ اُغبٓؼٞبُخ ٓ٘قٛ
2001 اُ٘ؾش اُغضائشٝ ق٤ُاُزؤٝ  ُِزشعٔخ٢االرقبٍ داس اُِغبٕ اُؼشثٝ ّ االػال٢ش ؽؼجبٕ ٓقطِؾبد ك٤خن
2000 / ٠ُٝ اُطجؼخ األ/ ذ أُزؾذح٣ داس اٌُزبة اُغذ/ ْ٤ٛ ػجذ هللا اثشا. د/ خ٤بهبد اُضوبك٤اُغٝ ٢اُزِو
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:ًالسداس
أفقٌة: وحدة التعلٌم
فرنسٌة: المادة
2:الرصٌد
1:المعامل
:أهداف التعلٌم
) فً ثالثة أسطر على األكثر، ( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة
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
) سطرٌن على األكثر،( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم
les règles de base du fonctionnement de la langue (syntaxe, lexique, conjugaison).

:محتوى المادة
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
34
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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،  ( كتب ومطبوعات: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:ًالسداس
أساسٌة: وحدة التعلٌم
هندسة وصفٌة: المادة
6:الرصٌد
4:المعامل
:أهداف التعلٌم
) فً ثالثة أسطر على األكثر، ( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة
َٝ اُؾغْ ا٤خ ُزٔض٤ٔٛٝ سحٞذ األؽٌبٍ ثق٤ رغغ١ٖ أ٣سهخ راد ثؼذٝ ٢ اُلنبء ك٢دح كٞعُٞٔبء ا٤َ األؽ٤ رٔض٠ِرغبػذ اُطبُت ػ
٢ْ٘ اُل٤ٔ اُزقٝ ٢اُشعْ اُق٘بػٝ خ٤٘ذعُٜ أُخططبد ا٢ٓبد كِٞ أُؼٙزٛ ظقٞرٝ اُجؼذ اُضبُش

: المعارف المسبقة المطلوبة
) سطرٌن على األكثر،( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم
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معلومات
محتوى المادة
ٓ-1ل ّٜٞاُٜ٘ذعخ اُٞفل٤خ ٝأ٤ٔٛزٜب
 -2هش٣وخ ٓٗٞظ ك ٢اُٜ٘ذعخ اُٞفل٤خ:
رٔض َ٤اٌُ٤بٗبد اُٜ٘ذع٤خ اُشئ٤غ٤خ :اُ٘وطخ-اُخو-أُغز١ٞ
رٔض َ٤أؽٌبٍ صالص٤خ األثؼبد ػِٝ ٠سهخ
ثبالعظ االعوبه٤خ-
رطج٤ن :سعْ ٓ٘ضٍ
ٗ -3ظش٣خ اُظالٍ
٤ً -4بٗبد ٘ٛذع٤خ ال ٜٗبئ٤خٗ :وطخ الٜٗب٣خ خو ال ٜٗبئٓ ٢غز ٟٞال ٜٗبئ٢
ٓ-5لب ْ٤ٛأعبع٤خ ُؼِْ أُ٘ظٞس
خو األسك
خو األكن
ٗوطخ اُ٘ظش
ٗوبه اُزالؽ٢
ٓغبٍ اُشإ٣خ
 -6أٗٞاع أُ٘ظٞس
رٔضٌٓ َ٤ؼت ثبُٔ٘ظٞس
رٔض َ٤أعطٞاٗخ
رٔض َ٤اُجاله
رٔض َ٤ؿشكخ ٓٞظجخ
رٔض َ٤اُذسط
رٔض َ٤ؽبسع ٓ٘ؾذس

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل و امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
André Scobeltzine : « Apprendre à dessiner », 2008, Oskar Editions (2011
A. Grosclaude : « Méthode pratique de perspective », 1965, Edition
Bornemann, Paris

Arcas Santiago Et si j’apprenais la perspective édition place des
victoires Paris 2001
Collection Léonardo, divers fascicules, « Les bases du dessin, etc. »,
Vinciana Edition, Lefranc Bourgeois distribution.

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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السداسً :السادس
وحدة التعلٌم :تشكٌل وتصمٌم
المادة :أساسٌة
الرصٌد8:
المعامل5:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ذٙذف ئٌ ٝاورغاب ِؼٍِٛاخ لاػذ٠ح ف ٟذمٕ١اخ تشكيل و تصميم مجسمات المباني الهندسية بمختلف المقاييس
مع مرعاة تالؤمها مع المحيط والبيئة

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
معلومات عامة فً الهندسة والرسم والتلوٌن
محتوى المادة:
ٓلبٗ ْ٤ٛظش٣خ
االٗغغبّ ث ٖ٤اُزقٔٝ ْ٤اُج٤ئخ
كٞائذٙ
ؽشٝه ٝػ٘بفش رؾو٤وٚ
عِج٤بد ػذّ اُز٘بعن ث ٖ٤اُزقٔٝ ْ٤أُؾ٤و ٝرذاػ٤برٚ
اخطبء اُزقٔٝ ْ٤أصشٛب ػِ ٠اُج٤ئخ
اخطبء اُزقٔ ْ٤أُؼٔبس١
االعبعبد/اُزغِ٤ؼ اُط/٢ُٞاُزغِ٤ؼ اُؼشمُ/٢ؼوذا /الػٔذح أُؼِوخ /اٗوالة أُجبٗ/٢اُغِٔخ االٗؾبئ٤خ /رِق ٝاٗ٤ٜبس أُ٘ؾآد
اخطبء ك ٢اُز٘ل٤ز:
ػذّ أُزبثؼخ اُغ٤ذح ٝاالعزالّ اُقؾ٤ؼ ُؾذ٣ذ اُزغِ٤ؼ  /أُ٤بٝ ٙاُشهٞثخ اُؼٞآَ أُ٘بخ٤خ أُنشح ُِج٘بء /اٗٞاع آشاك أُجبٗ٢
ا٣غبث٤بد اُؼٔبسح أُغزذآخ
كٞائذٛب اُج٤ئ٤خ االهزقبد٣خ االٗزبع٤خ
أُجبٗ ٢اُخنشاء
ا٣غبث٤بد اُؼٔبسح اُزوِ٤ذ٣خ
اُزقٔ ْ٤اُج٤ئ٢
اُؼٔبسح اُزً٤خ
اُؼٔبسح اُؼن٣ٞخ
هٞاػذ رقٔٓ ْ٤غغْ ٓج٘٘ٛ ٠ذع٢
اُجؾش ك ٢ؽٌَ ٝٝ ُٕٞٝظ٤لخ أُج٘ٝ ٠اٗغغبٓٓ ٚغ أُؾ٤و
دساعخ أُٞهغ
 /اؽزشاّ أُٞهغ
 /اُزٞع/ٚ٤
دساعخ اُزؤص٤ش اُج٤ئ٢
 /اُجؾش ك ٢اُزقٔ ْ٤أُزٌبَٓ
اٗغبص ًش٤ًٝبد ٝدساعبد أ٤ُٝخ ُِزٞفَ اُ ٠اُزقٔ ْ٤أُشاد/
اُزؼشف ػِ ٠األدٝاد ٝاُخبٓبد أُطِٞثخ إلٗغبص أُخططبد ٝأُغغْ
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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ٓشؽِخ اُزخط٤و ثبالػزٔبد ػِ ٠اُوٞاػذ أُؼٔ ٍٞثٜب ٣ذ٣ٝب  :اُو٤بعبد ؽغت اُغِْ
رخط٤و ٘ٛذع ٢صالص ٢االثؼبد ٣ذ ١ٝثبالػزٔبد ػِ ٠هٞاػذ اُٜ٘ذعخ اُٞفل٤خ
 /رٞظ٤ق األٗلٞؿشاك٤ب ك ٢رٔض َ٤ؽٌَ اُزقٔ ْ٤ثؤثؼبد ٙاُضالصخ  ٖٓٝصٝا٣ب ٗظش ٓخزِلخ
اػذاد األسم٤خ  /اُزخط٤و ػِ ٠اُٞسم أُوٟٞ
 /روط٤غ رضُ/ ٖ٤٣قن/
ػشك٘ٓ /بهؾخ

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وإمتحان

المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ااؽٔذ كشؿِ ٢ؽغٖ اُج٤ئخ ٝاُز٘ٔ٤خ أُغزذآخ االهبس أُؼشكٝ ٢اُزو ْ٤٤أُؾبعج ٢اُوبٛشح 2007
ٛؾبّ عالٍ اث ٞعؼبدح رؼِ ْ٤اُزقٔ ْ٤أُؼٔبس ١ػِ ٠مٞء اُؼالهخ ث ٖ٤ػِٔ٤ز ٢االثذاع ٝاُزقٔ ْ٤اُغؼٞد٣خ 2003
عِٔ٤بٕ ٜٓ٘ب اُزخط٤و ٖٓ اعَ اُز٘ٔ٤خ أُغزذآخ دٓؾن 2008

السداسً :السادس
وحدة التعلٌم :أساسٌة
المادة :انفوغرافٌا
الرصٌد6:
المعامل4:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
التحكم والتعرف على البرمجٌات التً تمكن الطالب من تمثٌل أشكال التصمٌم فً العالم االفتراضً للحاسوب
وتقنٌات الرسم بالحاسوب لتمثٌل األشكال ذات البعدٌن أوالثالثة أبعاد
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
مبادئ فً اإلعالم اآللً
محتوى المادة:
Contenu du cours
L’ILLUSTRATION VECTORIELLE

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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Découverte de l’environnement vectoriel :
exploration de l’interface utilisateur du logiciel Adobe Illustrator,
les aides au dessin de la planche à dessin.

Notions de base :
sélection, tracé de droites, de courbes, de primitives 2D,
combinaison de formes, tracés transparents, masques
La mise en couleur des illustrations (fond et contour):
rvb, cmjn, tsl, aplat, dégradé, motifs, styles, …
Gestion du dessin :
Outil de transformation, les calques, scripts, méthodes
de travail,…
Manipulation typographique :
calligraphie numérique, transformation artistique de textes,
calibrage de textes
Objets bitmaps dans les illustrations vectorielles :
Importation et insertion, lien et incorporation, manipuler des
images bitmaps, …
Effets spéciaux dans les illustrations vectorielles :
filtres vectoriels, filtres de style, …
Découverte de l’environnement bitmap :
exploration de l’interface utilisateur du
logiciel PHOTOSHOP, vocabulaire des
techniques graphiques numériques
Notions de base :
sélection et maîtrise du détourage, les calques,
les masques, dessin et retouche, couleur et mode colorimétrique,
Acquisition et reproduction d’images
Réglage des images RVB et CMJN, bases
de la chromie
Corrections locales de chromie :
corrections de couleurs couche par couche,
correction par outils de maquillage, réglage
de piqué local, nettoyage de poussière, détramage
et démoirage, ajustement des tons clairs, …
Automatisation du processus de fabrication d’images
Effets spéciaux dans les images bitmaps

:طرٌقة التقٌٌم
متواصل وإمتحان
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المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
Paul Harris Guide de la production graphique, Conduire un projet de A à Z
0202

La bible de l’infographist Seregreen 2005
Remy Malgouyres Algorithmes pour la synthèse d'images et l'animation 3D
DUNOD 2007

السداسً :السادس
وحدة التعلٌم :منهجٌة
المادة :منهجٌة المشروع
الرصٌد8:
المعامل:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ٌ٣زغت اُطبُت ٓغٔٞػخ ٖٓ األدٝاد ٝأُلبر٤ؼ رغ َٜػِ ٚ٤ػِٔ٤خ اٗغبص ٓؾشٝع رخشعٝ ٚكن هٞاػذ أُٜ٘غ٤خ اُؼِٔ٤خ اُغِٔ٤خ
أُالئٔخ ُطج٤ؼخ دساعز٣ٝ ٚزؼٞد ٖٓ خالٍ أُٔبسعخ ػِ ٠اًزغبة خجشح ك ٢رطج٤ن أُؼبسف أٌُزغجخ كٓ ٢بدح أُٜ٘غ٤خ
أُزخققخ رئُ ِٚٛذساعبد ٓغزوجِ٤خ أ ١أُبعزش

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
معلومات فً المنهجٌة المتخصصة
محتوى المادة:
اُؾطش اُ٘ظش ٖٓ ١أُؾشٝع
ٓ /ذخَ اُ ٠أُٜ٘غ٤خ
 ٓوذٓخ -رؼش٣ق اُجؾش -رؼش٣ق أُٜ٘ظ-اخز٤بس أُٞمٞع /2أٗٞاع أُ٘بٛظ
 أٗٞاع اُذساعبد  ٝاُجؾٞس اُٞفل٤خٓ -ؾٌِخ  ٝكشد٣بد اُجؾش -اٗغبص ؽجٌبد اُزو -ْ٣ٞؽشٝه  ٝرو٘٤بد اٗغبص ٓؾشٝع اُزخشط /3رو٘٤بد اُجؾش ً ٝزبثخ اُزوش٣ش -اُخالفخ -أُوذٓخٓ -خطو أُزًشح -اُٜٞآؼ
 /4رؾِ ٝ َ٤رلغ٤ش اُج٤بٗبد أٌُ٤خ  ٝاٌُ٤ل٤خ -أدٝاد عٔغ أُؼِٓٞبد  ٝاُؼ٘٤خ رج٣ٞت اُج٤بٗبد  ٝرق٘٤لٜب -ر٘ظ ْ٤أُزًشح -روْ٣ٞ
أُزًشح
 /5اٗغبص ؽجٌبد اُزو -ْ٣ٞرلش٣ؾ اُؾجٌخ -اُخالفبد -اُج٤بٗبد  -اُشعٓٞبد
 /6اُجؾش أُ٤ذاٗ٢
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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*اُؾطش اُزطج٤و ٖٓ ٢أُؾشٝع
ٜٓ٘غ٤خ اٗغبص اُؾطش اُزطج٤و ٖٓ ٢أُؾشٝع
رؾذ٣ذ أُٞمٞع
رؾذ٣ذ اُٜذف
رؾذ٣ذ رقٞس أُؾشٝع ٖٓ خالٍ اُذساعبد اال٤ُٝخ اٗطالهب ٖٓ أُؾبًبح ٝفٞال اُ ٠االثزٌبس
رؾن٤ش اُخبٓبد ٝاالدٝاد اٗزوبء اُِـخ اُزؾٌ٤ِ٤خ أُالئٔخ ُطج٤ؼخ أُؾشٝع
اٗزوبء اُزو٘٤خ أُ٘بعجخ
رغِغَ اُخطٞاد اُز٘ل٤ز٣خ
اُذهخ ك ٢اُز٘ل٤ز
ٓشاػبح اُغبٗت اُغٔبُ٢

طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وإمتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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
خالدي الهادي ,قدي عبد المجٌد.المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتقنٌات البحث العلمً .دار هومة للنشر والتوزٌع.
الجزائر1996 .
ـ أحمد بدر .أصول البحث العلمً .وكالة المطبوعات1978 .
ـ أحمد أوزي .تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث  .الشركة المغربٌة للطباعة والنشر .الرباط1993 .
ـ محمد فاتٌحً .مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم .منشورات دٌداكتٌكا  .مطبعة النجاح الجدٌدة .الدار البٌضاء .ط1
1995
ـ سالم ٌفوت .مفهوم الواقع العلمً المعاصر .منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط .دار النشر
المغربٌة  .دت

السداسً :السادس
وحدة التعلٌم :
المادة :الفساد وأخالقٌات العمل
الرصٌد1:
المعامل:
أهداف التعلٌم:
( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة  ،فً ثالثة أسطر على األكثر)
ذٛػ١ح اٌطاٌة ٚذحغ١غٗ ِٓ خطش اٌفغادٚ،دفؼٗ ٌٍّغاّ٘ح فِ ٟحاسترٗ

المعارف المسبقة المطلوبة :
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم ،سطرٌن على األكثر)
محتوى المادة:
.
أٝال:عٛٞش اُلغبد :
اٌفغاد ٌغح
اٌفغاد اصطالحا
اٌذٚ ٓ٠اٌفغاد
ثانيا-أنواع الفساد:
 .1اٌفغاد اٌّاٌٟ
 .2اٌفغاد اإلداسٞ
 _3اٌفغاد األخالل.ٟ
 – 4اٌفغاد اٌغ١اع.....ٟئٌخ
صبُضبٓ -ظبٛش اُلغبد اإلداسٝ ١أُبُ: ٢
 اٌششٛج
 اٌّحغٛت١ح
 اٌّحاتاج
 اٌٛعاطح
 اإلترضاص ٚاٌرض٠ٚش.
ٙٔ ة اٌّاي اٌؼاَ ٚاالٔفاق غ١ش اٌمأ.ٌٗ ٟٔٛ
 اٌرثاطإ ف ٟئٔعاص اٌّؼاِالخ.
 االٔحشافاخ اإلداس٠ح ٚاٌٛظ١ف١ح أ ٚاٌرٕظ١ّ١ح ِٓ لثً اٌّٛظف ٚاٌّغإٚي.
 اٌّخاٌفاخ اٌر ٟذصذس ػٓ اٌّٛظف اٌؼاَ أشٕاء ذأد٠رٗ ٌّٙاَ ٚظ١فرٗ.
 ػددذَ احرددشاَ أٚلدداخ ِٛٚاػ١ددذ اٌؼّددً فدد ٟاٌحضددٛس ٚاالٔصددشاف أ ٚذّضدد١ح اٌٛلددد فدد ٟلددشاءج اٌصددحف
ٚاعرمثاي اٌضٚاسٚ ،االِرٕاع ػٓ أداء اٌؼًّ أ ٚاٌرشاخٚ ٟاٌرىاعً ٚػذَ ذحًّ اٌّغإ١ٌٚح
ٚ ئفشاء أعشاس اٌٛظ١فح ٚاٌخشٚض ػٓ اٌؼًّ اٌعّاػٚ ٟاٌّحاتاج ف ٟاٌرؼ ٓ١١فِٕ ٟاصة اٌّغإ١ٌٚح...
ساثؼب -أعجبة اُلغبد اإلداسٝ ١أُبُ: ٢
 -1أعجبة اُلغبد ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُ٘ظش:ٖ٣
أوددددذ ِٕظددددشٚ ٞتدددداحص ٟػٍددددُ اإلداسج ٚاٌغددددٍٛن اٌرٕظّ١دددد ٟػٍددددٚ ٝظددددٛد شددددالز ف دددداخ حددددذدخ ٘ددددزٖ األعددددثاب
ٚاٌر: ٟ٘ ٟ
 ؽغت سأ ١اُلئخ األ: ٠ُٝأعثاب حضش٠ح .أعثاب ع١اع١ح . ؽغت سأ ١اُلئخ اُضبٗ٤خ :أعثاب ٘١ىٍ١ح .أعثاب ل١ّ١ح .أعثاب الرصاد٠ح. ؽغت سأ ١اُلئخ اُضبُضخ : أعثاب تاٌٛٛ٠ظ١ح  ٚفضٌٛٛ٠ظ١ح . أعثاب اظرّاػ١ح .اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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42

 أعثاب ِشوثح .-2األعببجبة اُؼبٓببخ ُِلغبببد (.ضددؼف اٌّإعغاخ،ذضدداسب اٌّصاٌس،اٌغددؼٌٍ ٟددشتس اٌغش٠غ،ضددؼف دٚس اٌرٛػ١ددح
تاٌّإعغاخ اٌرؼٍ١ّ١ح ٚٚعائً اإلػالَ ٚغ١ش٘ا...ػذَ ذطث١ك اٌمأ ْٛتاٌشىً اٌصاسَ....،ئٌخ
خبٓغب -آصبس اُلغبد اإلداسٝ ١أُبُ: ٢
 اشش اٌفغاد اإلداسٚ ٞاٌّاٌ ٟػٍ ٝإٌٛاح ٟاالظرّاػ١ح ذأش١ش اٌفغاد اإلداسٚ ٞاٌّاٌ ٟػٍ ٝاٌرّٕ١ح االلرصاد٠ح ذأش١ش اٌفغاد اإلداسٚ ٞاٌّاٌ ٟػٍ ٝإٌظاَ اٌغ١اعٚ ٟاإلعرمشاسسادسا _محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحمية:
 ِٕظّح اٌشفاف١ح اٌذ١ٌٚح: اذفال١ح األُِ اٌّرحذج ٌّىافحح اٌفغاد اإلداسٞ برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية فى محاربة الفساد االدارى -صندوق النقد الدولي

 الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد( قانون محاربة الفساد،60-60هيئة مكافحة الفساد،دور الضببيية القضبائيةفي مكافحة الفساد...إلخ)

سابعا-طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:
(اٌعأة اٌذ ،ٟٕ٠اٌعأة اٌرصم١فٚ ٟص٠ادج اٌٛػ ٟتّخاطشاٌفغاد٠اٌعأة اٌغ١اع،ٟ
اٌعأددة االلرصدداد،ٞاٌعأة اٌرشددش٠ؼ،ٟاٌعأة اٌمضددائ، ٟاٌعأددة االداس ،ٜاٌعأددة اٌثشددش، ٜاٌعأددة
اٌشلات،ٟظأة اٌّشاسوح  ،ظأة االٔرّاء ٚاٌٛالء )
ثامنا -نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد:
 اٌرعشتح إٌٙذ٠ح  ،اٌرعشتح اٌغٕغافٛس٠ح ،ذعشتح اٌٛال٠اخ اٌّرحذج األِش٠ى١ح ،ذعشتح ٘ٔٛط ؤٛطاٌرعشتح اٌّاٌ١ض٠ح ,التجربة التركية.
إجباري
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل وإمتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ِٛع 2 ٝصاف ٟئِاَ ٘ 1405 ( .ـ  . ) َ 1985 /اعبزشار٤غ٤خ اإلفبالػ اإلداسٝ ١اػببدح اُز٘ظب ْ٤كبٗ ٢طببم اُلٌبش
ٝاُ٘ظش٣بد ( ط . ) 1اٌش٠اض  :داس اٌؼٌٍٍ َٛطثاػح ٚإٌشش .
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
تحش ٛ٠ 2عف  .اُلغبد اإلداسٓٝ ١ؼبُغز٘ٓ ٖٓ ٚظٞس اعالٓ٢
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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. ْ٣ اُوشإٓ اٌُش٢ ٓقطِؼ اُلغبد ك. َ ّ٘ا2 ٞدّٛح
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
اإلعشاءادٝ بعبد٤ٖ اُغ٤ ث٢ُأُبٝ ١ اُلغبد اإلداس.ٝ ِصطف2 ٟاٌفم

 السادس:ًالسداس
أفقٌة: وحدة التعلٌم
فرنسٌة: المادة
1:الرصٌد
:المعامل
:أهداف التعلٌم
) فً ثالثة أسطر على األكثر، ( ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة
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

: المعارف المسبقة المطلوبة
) سطرٌن على األكثر،( وصف تفصٌلً للمعرفة المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم
Connaître les règles de base du fonctionnement de la langue (syntaxe, lexique, conjugaison).

:محتوى المادة
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
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غأظ١ٌٍاْ إٛػ

اٌّإعغح
ح١اٌغٕح اٌعاِؼ

متواصل و إمتحان
) إلخ، مواقع انترنت،  ( كتب ومطبوعات: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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غأظ١ٌٍاْ إٛػ

اٌّإعغح
ح١اٌغٕح اٌعاِؼ

 -Vالعقود/االتفاقٌات
(إجباري لعروض التكوٌن المهنٌة)

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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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
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:

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
) فً حالة تقدٌم عرض تكوٌن لٌسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع مستخدم (
(ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة)
الموضوع :الموافقة على مشروع بحث تكوٌن فً اللٌسانس بعنوان:

المقدم من :
عن رغبتها فً مرافقة هذا التكوٌن المذكور أعاله

تعلن مؤسسة
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 تسخٌر 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:
اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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للمنسقٌن
 -VIالسٌرة الذاتٌة
ّ

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

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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اإلسم اللقب :مختار لزعر
تارٌخ ومكان المٌالد 1966/05/ 09 :بوهران

البرٌد اإللكترونً والهاتفmokhtar_lazaar@yahoo.fr :
0772966694
مؤسسة اإلرتباط:
قسم األدب العربً كلٌة اآلداب والفنون جامعة مستغانم.

اُؾٜبداد:
ؽٜبدح اُجٌبُٞس٣ب ك ٢ؽؼجخ ا٥داة ٝاُؼِ ّٞاإلٗغبٗ٤خ.
ؽٜبدح اُِ٤غبٗظ ك ٢اُِـخ ٝاألدة اُؼشث ٖٓ،٢عبٓؼخ اُزٌ ٖ٣ٞأُزٞافَ ع٘خ .ّ5551
ؽٜبدح سعبُخ أُبعغز٤ش أُٞعٓٞخ ثـ«:أصش اُلٌش اُ٘ؾ ١ٞك ٢رؤ َ٣ٝاُوشإٓ ػ٘ذ أُؼزضُخ اٌُؾبف ٗٔٞرعب» رؾذ اؽشاف األعزبر اُذًزٞس
ػجذ أُِي ٓشربك ع٘خ .ّ5555
ؽٜبدح اُذًزٞسا ٙأُٞعٓٞخ ثـٗ:ظش٣خ اُزؤ َ٣ٝك ٢اُزشاس اُِغبٗ ٢اُؼشث ٢رؾذ اؽشاف األعزبر اُذًزٞس ػجذ أُِي ٓشربك.ع٘خ .ّ4002
أعزبر ٓؾبمش اثزذاء ٖٓ ؽٜش ع٤ِ٣ٞخ ع٘خ .4002-4001
أعزبر اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢ؽبُ٤ب
ؽٜبدح أُغز ٟٞاُضبٗ ٢ك ٢اُِـخ األُٔبٗ٤خ.

اُشرجخ :أعزبر اُزؼِ ْ٤اُؼبُ٢
اُزذس٣ظ:
ٖٓ ع٘خ 5551اُ ّ4000 ٠أعزبر ٓؾبسى؛دسع٘ب ػذح ٓوب٤٣ظ ك ٢هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب ثغبٓؼخ ٛٝشإ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اُ٘ؾ،ٞاُ٘ؾ ٞاُٞظ٤ل،٢اُِغبٗ٤بد،ػِْ اُذالُخ.
ٓو٤بط اُ٘ؾ ٞاُٞظ٤ل ٢ك ٢هغْ اُزشعٔخ ٖٓ ع٘خ 1999اُ.ّ2000 ٠
ٖٓ ع٘خ  2000اُ٘ٓٞ٣ ٠ب ٛزا ٗذسط ٓو٤بط اُِغبٗ٤بد اُؼبٓخٝ،اُِغبٗ٤بد اُزطج٤و٤خُٝ،غبٗ٤بد اُ٘ـٝ،رؾَِ٤
اُخطبةٝ،اُ٘ؾ ٞاُٞظ٤ل،٢ثوغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب.
ٖٓ ع٘خ 2001اُ 2002 ٠د ّسع٘ب ٓو٤بط ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ُطِجخ أُبعغز٤ش ثوغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب ،عبٓؼخ
ٓغزـبْٗ.رؾذ ٓؾشٝع :األدة اُوذُِ ْ٣ذًزٞسٓ:ؾٔذ ػجبعخ.
د ّسع٘ب ٓو٤بع ٖ٤كٓ ٢ؾشٝػ٘ب أُبعغز٤ش أُٞع ّٞثـ:رؾِ َ٤اُخطبة ك ٢مٞء اُ٘ظش٣خ اُزذا٤ُٝخ ٔٛٝب:اُ٘ؾ ٞاُٞظ٤ل٢
ٝكِغلخ اُِـخ.2007-2006.
دسع٘ب ٓو٤بعٜ٘ٓ:ٖ٤غ٤خ اُجؾشٝ ،اُِـخ ٝاُؾنبسح ك ٢هغْ اُل٘ ٕٞاُغِٔ٤خ ُطِجخ أُبعغز٤ش .2008-2007

 .7الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
ٖٓ ع٘خ 4000اُ 4002 ٠ػن ٞك ٢اُِغ٘خ اُؼِٔ٤خ ٔٓٝضَ ألعبرزح ًِ٤خ ا٥داة ٝاُل٘ ٕٞػِٓ ٠غز ٟٞأُغِظ اُؼِٔ.٢
.4002
ؿب٣خ
اُ٠
4002
ع٘خ
ٖٓ
ٝآداثٜب
اُؼشث٤خ
اُِـخ
ُوغْ
اُؼِٔ٤خ
اُِغ٘خ
سئ٤ظ
ػن ٞك ٢أُغِظ اُؼِٔ٤ٌُِِ ٢خ
ؽبُ٤ب سئ٤ظ أُغِظ اُؼِٔ٤ٌُِِ ٢خ

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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اُ٘ؾبهبد اُؼِٔ٤خ:
اُ٘ؾش
فذس ُ٘ب صالصخ ًزت:
اُزقٞس اُِـ ١ٞك ٢اُلٌش االػزضاُ.٢هشاءح رؤ٤ِ٣ٝخ كٓ ٢ؾٌالد أُؼشكخ .داس األد٣ت ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ.ّ2005.
.1
اُزؤ٤ِ٣ٝخ" ٖٓ"Herméneutiqueاُشٝا٣خ اُ ٠اُذسا٣خٓ«.جبدئ ُزؤف َ٤اُجؾش اُزؤ ٢ِ٣ٝاُؼشث.»٢دٞ٣إ أُطجٞػبد
.2
اُغبٓؼ٤خ ّ2007
اُِغبٗ٤بد؛ٓ٘طِوبرٜب اُ٘ظش٣خ ٝرؼٔ٤وبرٜب أُٜ٘غ٤خ .دٞ٣إ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ.2009.
.3

أُوبالد اُؼِٔ٤خ:
أُِزو٤بد

صذس ٌٗ ػذج ِماالخ ػٍّ١ح داخً اٌٛطٓ ٚخاسظٗٚ،رٌه فِ ٟعالخ ِحىّح.

اُؼِٔ٤خ:شاسوٕا ف ٟػذج ٍِرم١اخ د١ٌٚح ٔزوش ِٕٙا ػٍ ٝعث ً١اٌّصاي ال اٌحصش:

1.أُِزو ٠اُذ ٢ُٝؽ"ٍٞاُزشاس اُشٝؽٝ ٢اُـ٤ش٣خ" ثزبس٣خ  ٖٓ 44/45/40ؽٜش ٓب ٞ٣ع٘خ .4004ثٔغزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓذاخِ٘ب:رؤ٤ِ٣ٝخ
ا٥خش ث ٖ٤اُٞعٞد ٝاٌُٗٞ٘٤خ.اثٖ ػشثٛ/ ٢ب٣ذعش ٗٔٞرعب.
2.أُِزو ٠اُذ ٢ُٝؽ"ٍٞاألدة اُذٝ ٢٘٣أُضبهلخ"ثزبس٣خ  ٖٓ01/02ؽٜش ٓب ٞ٣ع٘خ ،4002ثٔغزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓذاخِ٘ب:اُزؤ َ٣ٝثٖ٤
اُؾشػ٤ز ٖ٤أُؼشكخ ٝاُالٓؼشكخ ػ٘ذ اثٖ ػشث.٢
3.أُِزو ٠اُذ ٢ُٝؽ"ٍٞاُِـخ ٝاُـ٤ش٣خ" ثزبس٣خ  02/02ع٘خ  ٖٓ 4002ؽٜش ٓب ٞ٣ثٔغزـبْٗ،ػ٘ٞإ ٓذاخِز٘ب:اُ٘ـ اُوشآٗ ٢ثٖ٤
ؽشػ٤خ أُؼ٘ٝ ٠ؿ٤ش٣خ أُزِو ٢ا٥خش.هشاءح رؤ٤ِ٣ٝخ ك ٢اُلٌش االػزضاُ.٢
4.أُِزو ٠اُذ ٢ُٝاأل ٍٝؽ٘ٓ ٍٞبٛظ اُزشعٔخ األهش ٝاالرغبٛبد .ثزبس٣خ  ٖٓ52/51ؽٜش ٓب.4002 ٞ٣عبٓؼخ اُغ٤الُ ٢اُ٤بثظ ثغ٤ذ١
ثِؼجبط.ػ٘ٞإ ٓذاخِز٘ب.اُض٘بئ٤خ األف٤ُٞخ ث ٖ٤اُنبثو اُؾشػٝ ٢أٌُبكئ اُزشعٔ .٢ص٘بئ٤خ اُؼبّ ٝاُخبؿ ٗٔٞرعب.

ٓؾبس٣غ اُجؾش:
كزؼ ٓؾشٝع ثؾش ك ٢أُبعغز٤ش رؾذ ػ٘ٞإ:رؾِ َ٤اُخطبة ك ٢مٞء اُ٘ظش٣خ اُزذا٤ُٝخ.4003/4002 ،
كزؾٖ ٓؾشٝػ ثؾش رؾذ اهبس اٌُشاعي أٓ ١شًض اُجؾٞس األٗضشثُٞٞع٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ثٛٞشإ رؾذ ػ٘ٞإ:رؾِ َ٤اُخطبة اُغبٓؼ٢
اُج٤ذاؿٞعٓ .٢وبسثخ عٞعٞ٤أُغ٘٤خ ك ٢ثشٗبٓظ رؼِ ْ٤اُِـخ اُؼشث٤خ ٝآداثٜب.
ٗظْ ِٓزو:ٖ٤٤
ٝ1.ه٘ ٢رؾذ ػ٘ٞإ:اؽٌبُ٤خ اٌُزبثخ ث ٖ٤اُوشاءح ٝاُزؤ.َ٣ٝكٓ 52/52 ٢ٓٞ٣ ٢ب ٞ٣ع٘خ .4004/4003
2.د ٢ُٝرؾذ ػ٘ٞإ:ؽٞاس ؽ ٍٞأُ٘بٛظ اُ٘وذ٣خ،كٓ ٢ب ٞ٣ع٘خ 4005-4004
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:قجال نادٌة
تارٌخ ومكان المٌالد 1969/09/15:بالمدٌة
البرٌد اإللكترونً والهاتفwww.nadia-guedjal @àhotmail.com :
0553603793
مؤسسة اإلرتباط :قسم الفنون كلٌة اآلداب والفنون جامعة مستغانم

الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
 شهادة الباكالوريا شعبة العلوم في  81جوان 0191م.
 شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية في  30حويلية  0111م .
 شهادة الماجستير في الفنون الشعبية في  22ديسمبر  0221م .
 شهادة دكتوراه في العلوم تخصص فنون شعبية في  22جانفي 2382م .الرسالة موسومة ب "الفنون
الشعبية في لوحات الرسام ناصر الدين دينيه"
التخصص :فنون شعبية
الرتبة  :أستاذ محاضر "أ"
المقاييس المدرسة
سابقا في النظام الكالسيكي :مقياس الرسم -األلوان  -تاريخ الفن
حاليا في نظام ل م د:
 - 8شعبة الفنون البصرية تخصص ليسانس فنون تشكيلية وليسانس تصميم
المواد التالية :الكروماتيزم  -الهندسة الوصفية  -تحليل األعمال الفنية
 - 2شعبة الفنون البصرية ماستر تاريخ ونقد الفنون التشكيلية ورشة الفنون التشكيلية  -نظرية الفن-
جماليات الفن اإلسالمي -ترميم وصيانة األعمال الفنية -الفن االستشراقي
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):

 ف 03ٟف١فش َ 2009 ٞػٕ١د سئ١غح ٌٍعٕح اٌؼٍّ١ح ٌمغُ اٌفٕ.ْٛ ف 28 ٟف١فش 2012 ٞػٕ١د ٔائثح ٌشئ١ظ لغُ اٌفٕ ْٛتإٌ١اتح وٍ١ح ا٢داب ٚاٌفٕ ْٛظاِؼح ِغرغأُ ف ٟظأف 2012 ٟشغٍد ِشوض سئ١ظ فش٠ك اٌفٕ ْٛاٌرشى١ٍ١ح فِ ٟخثش اٌفٕ ْٛاٌراتغ ٌعاِؼح ٘ٚشاْاٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح
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 ف 12 ٟد٠غّثش  2012ػٕ١د ف ٟإٌّصة اٌؼاٌ ٟتصفرِ ٟغإٌٚح ذخصص ٌ١غأظ فٕ ْٛذشى١ٍ١ح ف ٟف١فش 2013 ٞذ١ٌٛد سئاعح ِ١ذاْ اٌفٕ ْٛتمغُ اٌفٕ ْٛظاِؼح ِغرغأُعضو في مختبر" اُغٔبُ٤بد اُجقش٣خ ك ٢أُٔبسعبد اُل٘٤خ اُغضائش٣خ" هغْ اُل٘٤ًِ ٕٞخ ا٥داة ٝاُلٕ٘ٞ
عبٓؼخ ٓغزـبْٗ
حالٌا نائبة عمٌد كلٌة اآلداب والفنون لما بعد التدرج

أُطجٞػبد
" اٌفٓ اٌرشىٚ ٍٟ١اٌ٠ٛٙح اٌٛطٕ١ح" ِماي ف ٟاٌّعٍح اٌٍغ٠ٛح ٚاألدت١ح اٌذٚس٠ح األواد١ّ٠ح " اٌمٍُ" اٌؼذد  ، 11ظاِؼح
اٌغ١ٕ١ا ٘ٚشاْ أورٛتش 2009
ISSN 1112-69-06
" اُٞظبئق األعبع٤خ ُِشعْ االعزؾشاه ٢هجٝ َ٤اثبٕ االعزؼٔبس اُـشثُِ ٢ؼبُْ اإلعالٓٓ " ٢وبٍ كٓ ٢غِخاٗغبٗ٤بد أُغِخ اُغضائش٣خ ك ٢األٗضشٝثُٞٞع٤ب ٝاُؼِ ّٞاالعزٔبػ٤خ اُزبثؼخ ُٔشًض اُجؾش ك ٢األٗزشٝثُٞٞع٤ب
االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثٛٞشإ ،ػذد ٓضدٝط  46اًزٞثش –د٣غٔجش . 2009
ISSN 1111-2050
" األعبُ٤ت اُل٘٤خ أُغزؾذصخ ٝأصٓخ اُزِوٓ "٢وبٍ كٓ ٢غِخ اُوِْ اُؼذد  ، 23عبٗل2012 ٢ISSN 1112-69-06
"اُل ِْ٤اٌُ٤ٓٞذٝ ١اُضٞسح اُغضائش٣خ ،ؽغبٕ ر٤شٞٔٗ ٝرعب " ٓوبٍ كٓ ٢غِخ آكبم عٔ٘٤بئ٤خ ٓ ،غِخ ٓؾٌٔخ
رقذس ػٖ ٓخجش كٜشط األكالّ اُضٞس٣خ ك ٢اُغٔ٘٤ب اُغضائش٣خ رؼ٘ ٠ثبُذساعبد اُ٘وذ٣خ اُغٔ٘٤بئ٤خ ،هغْ اُلٕ٘ٞ
اُذسآ٤خ ًِ٤خ ا٥داة ٝاُِـبد ٝاُل٘ ٕٞعبٓؼخ ٛٝشإ اُؼذد  1د٣غٔجش 2013

ISSN :2335-1888

ًزبة " :هقخ اعالّ اُشعبّ اُلشٗغ ٢ا٣ز٤بٕ دٓ " ٚ٤٘٣طجؼخ  impact pubؽ ٢ثٖ داٝد سهْ  94ثئش
اُغ٤ش ٛٝشإ 978-9947-0-4138-3 ISBN ، 2014
ؽبسًذ ك ٢ػذح ِٓزو٤بد ٝه٘٤خ ٝأ٣بّ دساع٤خ
التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:كحلً عمارة
تارٌخ ومكان المٌالد 1970/09/27:بوهران
البرٌد اإللكترونً والهاتفkahliammara2002@yahoo.fr:
1337013700
مؤسسة اإلرتباط :قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الباكالورٌا
شهادة اللٌسانس فً اآلدب العربً
شهادة الماجٌستٌر تخصص علم الجمال
شهادة الدكتوراه فً العلوم تخصص علم الجمال
التخصص :علم الجمال
الرتبة:أستاذ محاضر "أ"
المواد المدرسة :علم الجمال –منهجٌة_ تارٌخ الفن الجزائري -حلقات دراسٌة_ ثقافة وتقالٌد –تحلٌل األعمال الفنٌة
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
مسؤولة تخصص ماستر تسٌٌر ثقافً
رئٌسة مخبر الجمالٌات البصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائر
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
أصدرت كتاب حول الرسام محمد خدة
شاركت فً عدة ملتقٌات وطنٌة ودولٌة
التارٌح والتوقٌع
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب :بو مسلوك خدٌجة
تارٌخ ومكان المٌالد 1979/ 12 / 30:وهران

البرٌد اإللكترونً والهاتفkadamed67@gmail.com :
0550225271
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الباكالورٌا
شهادة اللٌسانس فً الفنون الدرامٌة
شهادة الماجٌستٌر سمعً بصري
التخصص:سمعً بصري
الرتبة:أستاذة مساعدة أ
المواد المدرسة:
المونتاج  -فن اإلخراج -تارٌخ السٌنما الناطقة – سٌمٌائٌة الصورة _ الصورة والرمز-إتصال-تارٌخ الفن القدٌم
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
مسؤولة تخصص لٌسانس مسرح
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
عضو فً مشروع وطنً للبحث PNR
شاركت فً عدة ملتقٌات دولٌة ووطنٌة فً مٌدان تخصصً وشاركت فً عدة مهرجانات وطنٌة ودولٌة
عضو فً لجنة التحكٌم بعدة مهرجانات مسرحٌة
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:سلٌمان شرٌف
تارٌخ ومكان المٌالد 19:جوان  1959بالغزوات تلمسان
البرٌد اإللكترونً والهاتفcherifslimane28@gemail.com:
0558205558
مؤسسة اإلرتباط:
قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الدراسات الفنٌة العامة مدرسة الفنون الجمٌلة وهران
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر
الشهادة العلٌا (معادلة ماجٌستٌر) تصمٌم صناعً المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة (موسكو)
التخصص :تصمٌم صناعً
الرتبة:أستاذ مساعد أ
المواد المدرسة:
ورشة التصمٌم – حجم -رسم -ألوان -علم المنظور  -هندسة وصفٌة
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
مسؤول تخصص ماستر تصمٌم ومحٌط
عضو فً مخبر الجمالٌات البصرٌة جامعة مستغانم
شاركت فً تنظٌم عدة أٌام دراسٌة وملتقٌات وطنٌة بالكلٌة
شاركت فً العدٌد من المعارض الفنٌة داخل وخارج الوطن
شاركت فً عدة تظاهرات فنٌة داخل وخارج الوطن صدرت أعمالً فً أكثر من دلٌل نشرته وزارة الثقافة
التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
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ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:عادل جٌاللً
تارٌخ ومكان المٌالد 1953/07/18 :بشلف
البرٌد اإللكترونً والهاتف0776229055 :
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
الرتبة :أستاذ مساعد أ
شهادة الدراسات الفنٌة العامة مدرسة الفنون الجمٌلة وهران
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر
الشهادة العلٌا (معادلة ماجٌستٌر) فن التصمٌم المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة ألمانٌا
المواد المدرسة :تصمٌم غرافٌكً _ رسم – الوان _ غرافٌزم –خط
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
رئٌس قسم الفنون فً1999
شاركت فً تكوٌن عروض الماستر  :تخصص تصمٌم ومحٌط و تصمٌم غرافٌكً
شاركت فً تنظٌم النشاطات العلمٌة التابعة لقسم الفنون فً عدد من األٌام الدراسٌة
شاركت فً عدة تظاهرات فنٌة وثقافٌة
شاركت فً معارض وطنٌة ودولٌة
عضو بمخبر الجمالٌات البصرٌة فً الممارسات الفنٌة بالجزائر
التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب :نور الدٌن معروف
تارٌخ ومكان المٌالد17:فٌفري 1959بوهران
البرٌد اإللكترونً والهاتف0557258589:
مؤسسة اإلرتباط :قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الدراسات الفنٌة العامة مدرسة الفنون الجمٌلة وهران
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر
الشهادة العلٌا (معادلة ماجٌستٌر) تصمٌم المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة (موسكو)
التخصص :تصمٌم صناعً
الرتبة:أستاذة مساعدة أ
المواد المدرسة :رسم – ألوان – حجم وفضاء _ تقنٌات و ترمٌم االعمال الفنٌة –تارٌخ التصمٌم_ ورشة التصمٌم
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
نائب رئٌس قسم الفنون لما بعد التدرج
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

التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:شوٌب ٌحً
تارٌخ ومكان المٌالد 1959/02/15:وجدة المغرب

البرٌد اإللكترونً والهاتفchouib_y@yahoo.fr:

0772152807
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة مستغانم

الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الدراسات الفنٌة العامة مدرسة الفنون الجمٌلة وهران
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر
الشهادة العلٌا (معادلة ماجٌستٌر)

فً التصمٌم الصناعً المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة ألمانٌا

التخصص:تصمٌم النسٌج
الرتبة:أستاذ مساعد أ
المواد المدرسة:
الخط-التشرٌح -الحجم –تٌبوغرافٌا – مشروع التصمٌم  -رسم
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
رئٌس تخصص لٌسانس تصمٌم
شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن السارٌة المفعول بالمٌدان
شاركت فً تنظٌم العدٌد من األٌام الدراسٌة بالقسم
شاركت فً العدٌد من المعارض والتظاهرات الفنٌة داخل وخارج الوطن بألمانٌا والجزائر
عضو فً مخبر الجمالٌات البصرٌة
التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:العاٌب أحسن
تارٌخ ومكان المٌالد 1:سبتمبر  1958بعنابة

البرٌد اإللكترونً والهاتفlaibahcene@yahoo.fr:
1330717770
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الدراسات الفنٌة العامة معهد الفنون الدرتمٌة الجزائر
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الدرامٌة المعهد الوطنً للفنون الدرامٌة الجزائر
شهادة الدراسات العلٌا (معادلة ماجٌستٌر)

فً السمعً البصري المدرسة العلٌا للفنون االتحاد السوفٌٌتً

التخصص:سمعً بصري
الرتبة:أستاذ مساعد أ
المواد المدرسة:
تارٌخ الفن _إخراج سٌنمائً_ مونتاج – ورشة كتابة السٌنارٌو -متابعة المشروع _ تارٌخ السٌنما
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
رئٌس قسم الفنون
عضو باللجنة العلمٌة لقسم الفنون
تركٌب عروض التكوٌن الحالٌة السارٌة المفعول فً  2004السباقة فً فتح باب النظام الجدٌد على المستوى الوطنً
مسؤول مٌدان الفنون
رئٌس شعبة فنون العرض
نائب العمٌد المكاف بالبٌداغوجٌا
شاركت فً العدٌد من الملتقٌات الدولٌة والوطنٌة
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

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:شرقً هاجر
تارٌخ ومكان المٌالد 1980/12/04:بوهران

البرٌد اإللكترونً والهاتفcherguihadjar@yahoo.fr:
0550745383
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة متساغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الباكالورٌا شعبة آداب
شهادة اللٌسانس فً الفنون الدرامٌة
شهادة الماجٌستٌر سمعً بصري
التخصص:سمعً بصري
الرتبة:أستاذة مساعدة أ
المواد المدرسة:
منهجٌة متخصصة  -المونتاج  -فن اإلخراج -تارٌخ السٌنما – سٌمٌائٌة الصورة _ الصورة والرمز-إتصال-تارٌخ الفن القدٌم
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
مسؤولة تخصص ماستر سٌنما وثائقٌة
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
عضو فً مشروع وطنً للبحث PNR
شاركت فً عدة ملتقٌات دولٌة ووطنٌة فً مٌدان تخصصً
نشرت مقاالت فً مجالت محكمة
التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:العاٌب نصٌرة
تارٌخ ومكان المٌالد:

البرٌد اإللكترونً والهاتفlaibnadz@yahoo.fr:
0773192736
مؤسسة اإلرتباط:قسم الفنون جامعة مستغانم
الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الدراسات الفنٌة العامة مدرسة الفنون الجمٌلة وهران
شهادة التعلٌم الوطنً للفنون الجمٌلة المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة الجزائر
الشهادة العلٌا (معادلة ماجٌستٌر) فن التصمٌم المدرسة العلٌا للفنون البالستٌكٌة (موسكو)
التخصص:تصمٌم غرافٌكً
الرتبة:أستاذ مساعد أ
المواد المدرسة :غرافٌزم – رسم –الوان _ ورشة تصمٌم -حجم وفضاء-تشرٌح – خط
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
رئٌسة قسم الفنون من سنة  1988إلى 1999
رئٌسة شعبة الفنون البصرٌة
شاركت فً تركٌب عروض التكوٌن للماستر واللٌسانس السارٌة المفعول بالمٌدان منذ 2004
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

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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نموذج السٌرة الذاتٌة
اإلسم اللقب:ب ن عمار خدٌجة
تارٌخ ومكان المٌالد:
البرٌد اإللكترونً

والهاتفk.benammar@crasc.dz / benammarnet@yahoo.fr:

الرمزٌة فً األدب الجزائري بٌن  2007 1980اختصاص علم النصوص االدبٌة
مؤسسة اإلرتباط :قسم الفنون سابقا وقسم اللغة الفرنسٌة حالٌا جامعة مستغانم

الشهادات (:التدرج ومابعد التدرج....إلخ)
شهادة الباكالورٌا شعبة آداب
شهادة اللٌسانس لغة فرنسٌة
شهادة الماجٌستٌر لغة فرنسٌة
التخصص :اختصاص علم النصوص االدبٌة
الرتبة:أستاذة مساعدة أ
المواد المدرسة:
أدب مغاربً -لغة فرنسٌة
الكفاءات المهنٌة ( البٌداغوجٌة واإلدارٌة):
عضو فً اللجنة العلمٌة بقسم الفنون
عضوة مشاركة فً مشروع بحث بمركز االبحاث االنتروبولوجٌة  CRASCوهران
حول :الرمزٌة فً األدب الجزائري بٌن 2007 1980
شاركت فً عدة ملتقٌات وطنٌة ودولٌة بالجزائر وفرنسا

التارٌح والتوقٌع

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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 -VIIIIتأشٌرة اللجنة البٌداغوجٌة الوطنٌة للمٌدان:
(التأشٌرة تكون فقط قً النسخة النهائٌة لعرض التكوٌن)

اٌّإعغح
اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

ػٕٛاْ اٌٍ١غأظ
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