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 دراسات سيىماتىغرافية: ػُٕاٌ انهٍغبَظ

 يغزغبَى، خبيؼخ ػجذ انسًٍذ اثٍ ثبدٌظ: انًؤعغخ
2015-2014 انغُخ اندبيؼٍخ
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 -Iبطاقة تعرٌف اللٌسانس
- 1تحدٌد مكان التكوٌن:
 كلٌة أو معهد  :كلٌة األدب العربً و الفنون.
 قسم  :قسم الفنون
 رقم قرار إعتماد التخصص وتارٌخه:
قرار رقم 116:مؤرخ فً 20أكتوبر 2005
- 5إطار وأهداف التكوٌن:
أ – التنظٌم العام للتكوٌن :مكانة المشروع

شـعـبــــة
فـىـىن الـعــرض

الذراسات المـىسيـقــية
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دساعبد عًٍُبرٕغشافٍخ

انـفـُـٌٕ انـذسايـٍــخ
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ب -أهداف التكوٌن
تعتبر فنون العرض بما فٌها السٌنما مساحة للتواصل و التفاهم  ،تعتمد مفهوم المرسل و المرسل
،
إلٌه ،عبر قنوات تؤهل مرور كودات ومفاهٌم للمتلقً ،بفضل شكلها التواصلً مع المشاهد
وعلٌه فان فتح مجال التخصص األكادٌمً للطلبة للخوض فً دراسة السٌنما ؛ ٌهدف إلى:
 تزوٌد الطالب بمعارف و كفاءات عالٌة فً مٌدان الدراسات السٌنمائٌة. احتراف النقد الصحفً السٌنمائً ،انطالقا من كونه مجاال خصبا ،وبكرا ،لم تعط لهاألهمٌة التً ٌستحقها فً الدراسات األكادٌمٌة.
 اكتساب التحكم فً التقنٌة السٌنمائٌة بهدف تكوٌن أكادٌمٌٌن فً مجال السٌنماٌ ،أخذونعلى عاتقهم مهمة األرشفة لهذا الفن و خاصة بالجزائر ،و إعطائه مكانته الالئقة والرقً به
إلى مصاف البلدان المتطورة.
د -القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل:
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 المسرح
ـ الصحافة
ـ اإلشهار
و -مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوٌن
ـ تقرٌر اللجان البٌداغوجٌة
ـ متابعة رئٌس المٌدان
ـ تقرٌر اللجنة العلمٌة للقسم
ـ تقرٌر الوصً
ـ مشروع نهاٌة التخرج
ج -التوثٌق المتوفر (عالقته بعرض التكوٌن المقترح)
المكتبة الوطنٌة
المكتبة الجهوٌة
قواعد البٌانات الخاصة بالبحث العلمً فً األنترنت .
السٌنما والتلفزٌون
المؤسسات اإلذاعٌة
دور السٌنما
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم التخصصً
(ٌدمج مالحق القرارات الوزارٌة الخاصة بقاعدة التعلٌم المشترك للسنة األولى والثانٌة
للمٌدان والشعبة )
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 5السداسً الخامس:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ)
فن اإلخراج السٌنمائً
أسس النقد السٌنمائً
و ت أ ( 2إج/إخ)
فن كتابة السٌنارٌو
التحلٌل السٌمٌولوجً للفٌلم
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
منهجٌة البحث فً الدراسات الفنٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
تارٌخ السٌنما الجزائرٌة
تقنٌات السمعً البصري
الفساد و أخالقٌات العمل
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
أنفوغرافٌا
ترجمة نصٌة
مجموع السداسً 5

الحجم الساعً السداسً
 16-14أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

16

20

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

42سا
42سا

1سا  30د
1سا 30د

1سا 30د
1سا 30د

04
04

05
05

+
+

+
+

42سا
42سا

1سا 30د
1سا 30د

1سا 30د
1سا 30د

04
04
03

05
05
04

+
+

+
+

42سا

1سا 30د

1سا 30د

03
06

04
04

+

+

21سا
21سا
 21سا

1سا 30د

02
02
02
02

01
01
02
02

01
01
27

01
01
30

21سا
21سا
 315سا
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+
+
+
+
+

-6السداسً السادس:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج/إخ)
التصوٌر السٌنمائً
و ت أ ( 2إج/إخ)
التركٌب السٌنمائً
التربص فً المؤسسة
مشروع التخرج
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج/إخ)
المادة 1منهجٌة البحث فً الدراسات
الفنٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج/إخ)
الموسٌقى التصوٌرٌة
الفساد و أخالقٌات العمل
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج/إخ)
المادة 1لغة أجنبٌة
مجموع السداسً6

الحجم الساعً السداسً
 16-14أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

16

23

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

 42سا

1سا 30د

1سا 30د

03

04

+

+

 42سا
 56سا
 140سا

1سا 30د

1سا 30د

03
04
06
03

04
05
10
03

+

+
+
+

 42سا

1سا 30د

1سا 30د

03

03

+

+

03

03

 21سا
 21سا

1سا  30د

01
02
01

01
02
01

01
23

01
30

 21سا
 385سا
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 4سا
 10سا

1سا 30د

1سا 30د
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+
+
+

-7حوصلة إجمالٌة للتكوٌن

حس

وت

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

األساسٌة

المنهجٌة

االستكشافٌة

األفقٌة

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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عنوان اللٌسانس :دراسات سٌنماتوغرافٌة
السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :األساسٌة
المادة:فن اإلخراج السٌنمائً
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
فن اإلخراج السٌنمائً هو فً أبسط صوره إدارة للعمل الفنًٌ ،مثله شخص مسؤول مسؤولٌة شبه مطلقة عن
المنتج النهائً ،و هو الفٌلمٌ،عتمد اإلخراج على مدى فهم المخرج للنص أو الفكرة المراد لها أن ترى النور من
خالل الفٌلم.
ٌكزغت انطبنت رمٍُبد اإلخشاج انغًٍُبئًٌ ٔ ،زؼشف ػهى طبلى انؼًم انزي ٌشافك انًخشج.
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة حول فن اإلخراج .
محتوى المادة:
اإلخشاج ْٕ اعزالو اإلداسح فً إَزبج انفٍهى ،إر ًٌثهّ شخص يغؤٔل يغؤنٍخ شجّ يطهمخ ػٍ انًُزح انُٓبئً ٔفً
زبنخ اإلخشاج انغًٍُبئً ٌكٌٕ انًُزح ْٕ انفٍهى زٍث ٌزٕلغ انًخشج كٍف عٍجذٔ ٔكٍف عٍظٓش انشكم انُٓبئً نّ
يٍ ٔالغ خجشح يغجمخ أٔ دساعخ نٓزا انًدبل ٌٔمٕو ثؼًم انفٍهى ثًغبػذح طبلى انؼًم.
.و بذلك ٌمكن للمقٌاس أن ٌحوي:
-

مفهوم اإلخراج السٌنمائً
خصوصٌة الفٌلم :البنٌة الداخلٌة للفٌلم (القصة ،السٌنارٌو)......
العرض ( الرؤٌة اإلخراجٌة).......
وسائل اإلخراج
المخرج و السٌنارٌو
المخرج و فرٌق العمل
مساعدو المخرج

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
فٌدٌرٌكو فٌللٌنً ،كٌف أصنع فٌلما،و سٌنارٌو الحٌاة الحلوة ،ترجمة نبٌل أبو صعب ،منشورات وزارة الثقافة،
سورٌا2009 ،
مٌشٌل ماري ،الموجة الجدٌدة ،الفن السابع ،ترجمة :زٌاد خاشوف ،منشورات وزارة الثقافة ،المؤسسة العامة
للسٌنما ،سورٌا2009،
عبد الفتاح رٌاض ،التصوٌر السٌنمائً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2007،
أ.فوغل ،السٌنما التدمٌرٌة ،ترجمة :محمد أمٌن صالح ،دار الكنوز األدبٌة1995 ،
جوزٌف.م .بوجز ،فن الفرجة على األفالم ،ترجمة :وداد عبد هللا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،مصر2005،
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لٌسانس :دراسات سٌنماتوغرافٌة
السداسً ،الخامس
وحدة التعلٌم :األساسٌة
المادة :أسس النقد السٌنمائً:
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
إن الفنان هو الذي ٌحرك هاجس الساحة الفنٌة  ،أما الناقد فهو الذي ٌتفاعل مع األعمال وٌقٌمها ،لدا ٌجب علٌه
أن ٌكون مزودا بترسانة من المناهج واألسس التً تساعده على تقٌٌم تلك األعمال .فمن انطجٍؼً أٌ ٌزؼشف
انطبنت ػهى اإلخشاء األكبدًًٌ ٔانًٕضٕػً فً انًًبسعخ انُمذٌخ ٔيسبٔنخ انًمبسثخ ثٍٍ انزمٌٕى ٔانُمذ نهٕصٕل
إنى يُٓح يزفك ػهٍّ فً رسهٍم انًبدح انفٍهًٍخ ٔرمذٌى ٔخٓخ َظش رمٕو األفالو ٔفك يؼٍبس انزٔق ٔانًؼُى ،
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة حول فن السٌنما.
محتوى المادة:
ــ يفبٍْى انُمذ انًٍُبئً
ــ يًبسعخ انُمذ انفٍهًً
ــ يدبل يًبسعخ انُمذ انغًٍُبئً
ــ أعظ انكزبثخ انُمذٌخ انغًٍُبئٍخ
ــ انغشد انفٍهًً
ــ اإلثذاع
ــ انشلبثخ انزارٍخ
ــ انشلبثخ االخزًبػٍخ
ــ انٕعبئم انفٍُخ ٔانزمٍُخ
ــ رأثٍش انؼًم انفًُ فً انُمذ انسغً
ــ دٔس انُمذ فً كشف اندذٌذ فً يغبس رطٕس انغًٍُب
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
ـ زغٍ ػجذ انشصاق  .فً انُمذ انغًٍُبئً  .انسٕاس انًزًذٌ 2006 .
ــ أيٍٍ صبنر .انكزبثخ ثبنضٕء فً انغًٍُب .اردبْبد .لضبٌب ٔأفالو 2008.
ــ أزًذ ثبيشخٓبد .ػبنًُب فً صٕسح .داس انشؤٌٔ انثمبفٍخ2006 .
ــ خًٍظ خٍبطً .انُمذ انغًٍُبئً .انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكزبة .دد
ــ ػهً شهش .انُمذ انغًٍُبئً .انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكزبة
ــ يسًذ شجم انكٕيً .إػذاد .يصطفى ػُبًَ  .انُمذ انغًٍُبئً يٍ يُظٕس أدثً .يكزجخ األَدهٕ انًصشٌخ  .دد
ــ ثشَبسد ف .دٌك  .رشخًخ :يصطفى يسشو .انُمذ انغًٍُبئً .انٍٓئخ انًصشٌخ انؼبيخ نهكزبة
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لٌسانس :دراسات سٌنماتوغرافٌة
السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم  :األساسٌة
المادة :فن كتابة السٌنارٌو،
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌمٌ :تعلم الطالب أ سس كتابة السٌنارٌو  ،مقتنعا بأن السٌنارٌو هو عملٌة إعادة خلق و لٌست تعبٌر،
فالتعبٌر هو عملٌة نقل لما هو موجود بالفعل ،أما الخلق فعملٌة تحوٌل ما هو موجود إلى كائن جدٌد.
إذ ٌكتسب الطالب رصٌدا معرفٌا فً كٌفٌة كتابة السٌنارٌو ،و أهم الخطوات المتبعة ،فً عملٌة التحوٌر من
نص مكتوب إلى سٌنارٌو قابل لإلخراج.
المعارف المسبقة المطلوبة  :اطالع على سٌنارٌو مكتوب لبعض األفالم عربٌة و عالمٌة.
محتوى المادة:
 مفهوم السٌنارٌو أصول كتابة السٌنارٌو خلق الفكرة خلق الشخصٌات التأسٌس للصراع الدرامً كتابة مشهد سٌنمائً السٌنارٌو األدبً السٌنارٌو التقنً التقطٌع الفنً كتابة التعلٌقطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان.
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
جان -بول توروك ،السٌنارٌو :فن كتابة السٌنارٌو ،ترجمة :قاسم المقداد ،منشورات وزارة الثقافة1995،
سعد أبو الرضا ،الكلمة و البناء الدرامً ،دار الفكر العربً ،ط1981 ،01
صالح أبو سٌف ،فن كتابة السٌنارٌو ،دار المعارف1982 ،
مدكور ثابت ،صناعة التشوٌق فً حرفٌة الكتابة للفٌلم ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2007،
Autant Mathieu/ écrire pour le théâtre / les enjeux de l’écriture dramatique/ CNRS
édition/ paris/ 2000
Roland Barthes / le plaisir du texte / édition du seuil / paris / 1973
Roland Barthes / le degré zéro de l’écriture / édition du seuil / paris / 1972
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عنوان اللٌسانس :دراسات سٌنماتوغرافٌة
السداسً :الخامس
وحدة التعلٌم :األساسٌة
المادة:التحلٌل السٌمٌولوجً للفٌلم
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
ٌقوم التحلٌل السٌمٌولوجً على التدقٌق فٌما وراء الصورة ودلك بتفكٌك عناصر الفٌلم وإعادة جمعها ومقارنتها.
الفٌلمً  ،إذ أنه مقاربة تهدف إلى إعادة تشكٌل
ة
ٌسمح هدا المقٌاس بالوقوف على الدالالت الضمنٌة للرسالة
المعانً و توظٌفها لفهم الفٌلم.
ٌكزغت انطبنت رمٍُبد انزسهٍم انغًٍٍٕنٕخً نألفالو يٍ خالل انزذلٍك فًٍب ٔساء انصٕسح انفٍهًٍخ نفٓى يؼُبْب.
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة علم السٌمٌائٌات .
محتوى المادة:
 التحلٌل التعٌٌنً لمقاطع الفٌلم التقطٌع التقنً :اللقطة ،شرٌط الصوت..... القراءة التعٌٌنٌة للمقاطع التحلٌل التضمٌنً لمقاطع الفٌلم القراءة التضمٌنٌة للمقاطع تحلٌل العنوان تحلٌل الملصق السٌنمائً الجنرٌك أدوات تحلٌل الفٌلم - :األدوات الوصفٌةاألدوات االستشهادٌةاألدوات الوثائقٌةطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
فٌدٌرٌكو فٌللٌنً ،كٌف أصنع فٌلما،و سٌنارٌو الحٌاة الحلوة ،ترجمة نبٌل أبو صعب ،منشورات وزارة الثقافة،
سورٌا2009 ،
مٌشٌل ماري ،الموجة الجدٌدة ،الفن السابع ،ترجمة :زٌاد خاشوف ،منشورات وزارة الثقافة ،المؤسسة العامة
للسٌنما ،سورٌا2009،
عبد الفتاح رٌاض ،التصوٌر السٌنمائً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2007،
أ.فوغل ،السٌنما التدمٌرٌة ،ترجمة :محمد أمٌن صالح ،دار الكنوز األدبٌة1995 ،
جوزٌف.م .بوجز ،فن الفرجة على األفالم ،ترجمة :وداد عبد هللا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،مصر.2005،
Roland Barthes / le plaisir du texte / édition du seuil / paris / 1973
Roland Barthes / le degré zéro de l’écriture / édition du seuil / paris / 1972
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وحدة التعلٌم المنهجٌة
السداسً الخامس
مادة :منهجٌة البحث فً الدراسات الفنٌة
الرصٌد04 :
المعامل03 :
أهداف التعلٌم.:
ٌكتسب الطالب رصٌدا معرفٌا كافٌا فً االبستٌمولوجٌا و فً مناهج البحث العلمً ،مما ٌجعله قادرا على
اختٌار المنهج المناسب فً بحوثه.
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة فً منهجٌة البحث العلمً
محتوى المادة:
-1التفكٌر العلمً و المعرفة العلمٌة
التفكٌر العلمً :
المعرفة العلمٌة
-2المنهجٌة:
مفهوم المنهجٌة
مفهوم منهج البحث
أهمٌة منهج البحث
تصنٌف المناهج فً سٌاق نشأتها و تطورها:
أ-المناهج التأملٌة.
ب-المناهج شبه التأملٌة .
ج-المنهج العلمً.
أنواع مناهج البحث:
المنهج التارٌخً.المنهج الوصفً التحلٌلً.المنهج الجمالً.المنهج المقارنطرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
أحمد اوزي ،تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث ،الشركة المغربٌة للطباعة والنشر ،الرباط.1993،
أحمد بدر ،أصول البحث العلمً ،ط ،4وكالة المطبوعات ،الكوٌت.1978
أحمد شلبً ،كٌف تكتب بحثا أو رسالة،ط ،13مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة.1982
حامد حفنً داوود ،المنهج العلمً فً البحث األدبً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر. 1983،
خالد حامد ،كٌف تكتب بحثا جامعٌا ،دار رٌحانة ،الجزائر.
خالدي الهادي ،قدي عبد المجٌد ،المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتفنٌات البحث العلمً ،دار هومة للنشر والتوزٌع،
الجزائر .1996
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دٌوبلدوب فاندلٌن ،مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،تر:نبٌل نوفل وآخرون،مكتبة األنجلو المصرٌة
.1977
محمد فاتٌحً ،مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم ،منشورات دٌداكتٌكا ،ط ،1مطبعة النجاح الجدٌدة  ،البٌضاء
.1995
محمد فتحً الشنٌطً  ،أسس المنهج العلمً  ،مطبعة النجاح الجدٌدة ،الدار البٌضاء,1970،
محمود زٌدان  ،مناهج البحث الفلسفً ،مطبوعات دار األحد البصٌري ،إخوان بٌروت.1974
سالم ٌفوت ،مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر ،منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط،دار
النشر المغربٌة.
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:وحدة التعلٌم االستكشافٌة
الخامس: ًالسداس
 تارٌخ السٌنما الجزائرٌة:المادة
01 :الرصٌد
02 :المعامل
 ٌتعرف الطالب على نشأة السٌنما الجزائرٌة مند العهد الكولونٌالً و حتى األلفٌة الثالثة:أهداف التعلٌم
. معرف مسبقة حول تارٌخ السٌنما: المعارف المسبقة المطلوبة
:محتوى المادة
 بداٌات السٌنما الصامتة و الناطقةً السٌنما فً الجزائر أثناء العهد الكولونٌال السٌنما أثناء الثورة التحرٌرٌة السٌنما الجزائرٌة بعد االستقالل سٌنما السبعٌنٌات سٌنما الثمانٌنٌات سٌنما التسعٌنٌات. السٌنما الجزائرٌة فً األلفٌة الثالثة مراقبة مستمرة و امتحان:طرٌقة التقٌٌم
) إلخ، مواقع انترنت، ومطبوعات، ( كتب:المراجع
. ثٍشٔد، يُشٕساد ػٌٕذاد، ربسٌخ انغًٍُب فً انؼبنى، خٕسج عبدٔل، انًدهظ انٕطًُ نهثمبفخ ٔ انفٌُٕ ٔ اَداة،ً انغًٍُب فً انٕطٍ انؼشث،ٌ خبٌ أنكغب.1982يبسط،انكٌٕذ
Abdelghani Megherbi, les algériens au miroir du cinéma colonial, contribution a la
sociologie de la décolonialisation, édition
S.N.E.D , 1982
Abdelghani Magherebi. Le miroir apprivoisé , Alger .ENAL. OPU. 1985.
Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, tome2, 4eme tirage, édition klinchsiech
1986
Cinéma, production cinématographique ,1957-1973, ministère de l’information et de la
culture/service des arts audio-visuels.
Lotfi meherzi ; ;le cinéma algérien ;institution, imaginaire, idéologie, édition sned, Alger ,1980
Nyssen Hubert :l’Algérie en 1970 telle que j’ai vue /édition collection a la uneArthaud/paris1970
Roy Armes. « Omar Gattlato de Merzak allouache.un regard nouveaux sur L’Algérie ».édition
L’harmattan.Paris.1999
Wassyla tamzali. .En attendant Omar gatlato. Regard sur le cinéma Algérien ».édition ENAP.
Alger.1979,
 دراسات سيىماتىغرافية: ػُٕاٌ انهٍغبَظ

 يغزغبَى، خبيؼخ ػجذ انسًٍذ اثٍ ثبدٌظ: انًؤعغخ
2015-2014 انغُخ اندبيؼٍخ

وحدة التعلٌم :االستكشافٌة
السداسً  :الخامس
المادة :تقنٌات السمعً البصري
الرصٌد01 :
المعامل02:
أهداف التعلٌم:
ٌتعرف الطالب فً هذا المقٌاس على مختلف المعدات و اآلالت التً تستخدم فً الصوت و الصورة،
والهدف منه:
 تأهٌل الطالب للعمل السمعً البصري على أسس علمٌة منهجٌة. مواكبة التطورات السمعٌة البصرٌة المختلفة على المستوٌٌن النظري و التطبٌقً. -تطوٌر مهارات الطالب و رفع كفاءته فً مجال السمعً البصري.

المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف حول فن السٌنما عامة
محتوى المادة:
 تقنٌات الصوت تقنٌات الصورة تقنٌات تركٌب الصوت و الصورة تكنولوجٌات االتصال رقمنة الصوت و الصورة موسٌقى األفالمطرٌقة التقٌٌم :متواصل  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
- Mignot-Le fébre. Communication et autonomie: audio-visuels,technologies de
l'information et changement sociale.Broché.2005
- Reliure iconnue. Les emplois types de l'information et de la communication/audio
visuel et spectacles vivants.1998
- Michel thomas. Métodes audion anglais perfectionnement. Broché.2007
-Pierre Damien Huyghe.L'art au temps des appareils.Broché.2006
-Gillet Jean Claude.Formation de l'animation.Agir et savoir .Broché.2000
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وحدة التعلٌم االستكشافٌة
السداسً :الخامس
مادة :الفساد و أخالقٌات العمل
الرصٌد02 :
المعامل02 :
أهداف التعلٌم:
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 .انًؤعغخ  :خبيؼخ ػجذ انسًٍذ اثٍ ثبدٌظ ،يغزغبَى
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أسباب قٌمٌة .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.
طرٌقة التقٌٌم :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 .
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http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
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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وحدة التعلٌم األفقٌة
السداسً :الخامس
مادة :األنفوغرافٌا
الرصٌد01 :
المعامل01 :
أهداف التعلٌم:
ٌثري الطالب رصٌده المعرفً فً تقنٌات الصورة الرقمٌة  ،لٌكون أكثر قدرة على التعامل مع البرامج
االلكترونٌة ،و التً تفٌده فً أبحاثه .و ٌكتسب خبرة فً علم الصورة الرقمٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معلومات أولٌة فً اإلعالم اآللً,
محتوى المادة:
تارٌخ األنفوغرافٌا
أنفوغرافٌا البعدٌن
أنفوغرافٌا الثالثة أبعاد
تولٌف الصورة
استخدامات األنفوغرافٌا فً السٌنما
طرٌقة التقٌٌم:

امتحان

المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
Béatrice p oinssac/ l’infographie presses universitaires de France – que sais-je / Paris/
1994
Gustave rogers / les enfants aiment l’informatique/ mc graw-hill/ paris/ 1988
Dictionnaire des média/maison mame/ France/ 1971
Dictionnaire anglais- français de l’infographie/ English- french dictionnary of
computer graphics.
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وحدة التعلٌم األفقٌة
السداسً :الخامس
مادة :الترجمة النصٌة
الرصٌد01 :
المعامل01 :
أهداف التعلٌم:
ٌتعرف الطالب على طبٌعة الترجمة وخصائصها و أنواعها،كما ٌكتسب تقنٌات ترجمة النصوص وفق
خصائصها الفنٌة و الجمالٌة.
ٌكتسب أٌضا ً رصٌدا معرفٌا فً المصطلحات السٌنمائٌة ٌ ،ثري لغته الفنٌة  ،لتسهل علٌه عملٌة الترجمة أثناء
البحث العلمً .
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة مسبقة باللغات األجنبٌة
محتوى المادة:
ترجمة المصطلحات السٌنمائٌة
دراسة نصوص باللغة األجنبٌة و محاولة ترجمتها
تعلم اإللقاء باللغة األجنبٌة
طرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

Molière/ le médecin malgré lui/ imprimé en France sur presse offset/2001
Shakespeare / Roméo et Juliette/ le songe d’une nuit d’été / imprimé en France sur
presse offset/2000
Mohamed ben blal/ djafar le barmécide/ tragédie en cinq actes/ la pensée
universelle/paris/1980.
Racine / bajazet/librairie hatier / paris/ 1963
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لٌسانس :دراسات سٌنماتوغرافٌة
السداسً :السادس
وحدة التعلٌم األساسٌة
مادة :التصوٌر السٌنمائً
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
ٌكزغت انطبنت رمٍُبد انزصٌٕش
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة بالكامٌرا .
محتوى المادة:
 الكامٌرا :أجزاؤها و خصائصها أنواع الكامٌرا نظام اللقطات األبعاد زواٌا التصوٌر تعدٌل األلوان فً التصوٌر السٌنمائًطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
فٌدٌرٌكو فٌللٌنً ،كٌف أصنع فٌلما،و سٌنارٌو الحٌاة الحلوة ،ترجمة نبٌل أبو صعب ،منشورات وزارة الثقافة،
سورٌا2009 ،
مٌشٌل ماري ،الموجة الجدٌدة ،الفن السابع ،ترجمة :زٌاد خاشوف ،منشورات وزارة الثقافة ،المؤسسة العامة
للسٌنما ،سورٌا2009،
عبد الفتاح رٌاض ،التصوٌر السٌنمائً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2007،
جوزٌف.م .بوجز ،فن الفرجة على األفالم ،ترجمة :وداد عبد هللا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،مصر.2005،
Roland Barthes / le plaisir du texte / édition du seuil / paris / 1973
Roland Barthes / le degré zéro de l’écriture / édition du seuil / paris / 1972
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وحدة التعلٌم األساسٌة
السداسً :السادس
مادة :التركٌب السٌنمائً
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
ٌكزغت انطبنت يؼشفخ ثزمٍُخ رشكٍت انهمطبد فً انفٍهى ..
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف مسبقة بنظام اللقطات و زواٌا التصوٌر .
محتوى المادة:
 مفهوم التركٌب السٌنمائً التركٌب المادي التعرٌض المتعدد المزج و الدمج فً الفٌلم السٌنمائً الدمج الرقمًطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
Professional Cinematography, Clarke, Charles G., A.S.C., Los Angeles, 1964
T. Porter and T. Duff, "Compositing Digital Images", Proceedings of SIGGRAPH
(1984).
American Cinematographer Manual, 2nd ed., Mascelli, Joseph V., A.S.C. and Miller,
Arthur, A.S.C, eds. Los Angeles, 1966,.
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وحدة التعلٌم األساسٌة:
المادة :تربص فً مؤسسة
الرصٌد05 :
المعامل04 :
أهداف التعلٌم:
ً
ٌمٕو انطبنت ثزشثص فً يؤعغخ ضًٍ يدبل دساعزٌّ ٔ ،مذو رمشٌشا يفصالً ػٍ انزشثص.
وحدة التعلٌم األساسًة
السداسً :السادس
المادة :إعداد مذكرة التخرج
الرصٌد10:
المعامل06 :
محتوى المادة:
ٌمٕو انطبنت ثبَدبص يششٔع رخشج فً خبَجٍٍ  :خبَت َظشي ٔ خبَت رطجٍمًٌ ،مٕو اندبَت انزطجٍمً ػهى
رصٌٕش فٍهى لصٍش ،ثئششاف األعزبر انًؤطش
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وحدة التعلٌم المنهجٌة
مادة :منهجٌة البحث فً الدراسات الفنٌة
السداسً :السادس
الرصٌد03 :
المعامل03 :
أهداف التعلٌم :فً هذا السداسً ٌكون الطالب مستعدا النجاز مذكرة تخرج ،فٌتعرف على أهم الخطوات التً
ٌتبعها من أجل تحقٌق ذلك,
المعارف المسبقة المطلوبة  :معرف مسبقة حول منهجٌة البحث العلمً.
محتوى المادة:
الجانب النظري:
خطوات كتابة البحث:
-1المقدمة.
-2صٌاغة اإلشكالٌة.
-3االقتباس.
-4التهمٌش.
-5قائمة المصادر و المراجع.
-6المالحق.
-7الفهرس.
الجانب التطبٌقً :دراسة خطوات إعداد فٌلم قصٌر
طرٌقة التقٌٌم :متواصل و امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
أحمد اوزي ،تحلٌل المضمون ومنهجٌة البحث ،الشركة المغربٌة للطباعة والنشر ،الرباط.1993،
أحمد بدر ،أصول البحث العلمً ،ط ،4وكالة المطبوعات ،الكوٌت.1978
أحمد شلبً ،كٌف تكتب بحثا أو رسالة،ط ،13مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة.1982
حامد حفنً داوود ،المنهج العلمً فً البحث األدبً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر. 1983،
خالد حامد ،كٌف تكتب بحثا جامعٌا ،دار رٌحانة ،الجزائر.
خالدي الهادي ،قدي عبد المجٌد ،المرشد المفٌد فً المنهجٌة وتفنٌات البحث العلمً ،دار هومة للنشر والتوزٌع،
الجزائر .1996
دٌوبلدوب فاندلٌن ،مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،تر:نبٌل نوفل وآخرون،مكتبة األنجلو المصرٌة
.1977
محمد فاتٌحً ،مناهج القٌاس وأسالٌب التقٌٌم ،منشورات دٌداكتٌكا ،ط ،1مطبعة النجاح الجدٌدة  ،البٌضاء
.1995
محمد فتحً الشنٌطً  ،أسس المنهج العلمً  ،مطبعة النجاح الجدٌدة ،الدار البٌضاء,1970،
محمود زٌدان  ،مناهج البحث الفلسفً ،مطبوعات دار األحد البصٌري ،إخوان بٌروت.1974
سالم ٌفوت ،مفهوم الواقع فً التفكٌر العلمً المعاصر ،منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالرباط ،دار
النشر المغربٌة.
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وحدة التعلٌم االستكشافٌة:
مادة :الموسٌقى التصوٌرٌة
الرصٌد01 :
المعامل01 :
أهداف التعلٌم:
ٌتعلم الطالب كٌفٌة انتقاء الموسٌقى المصاحبة للفٌلم  ،و كٌفٌة مزجها مع الصورة الفٌلمٌة .
المعارف المسبقة المطلوبة :
بعض المعارف حول الموسٌقى وتطورها عبر العصور.
محتوى المادة:
مدخل إلى ماهٌة الموسٌقى التصوٌرٌةتطور الموسٌقى التصوٌرٌة عبر تارٌخ تطور السٌنماالموسٌقى التصوٌرٌة مع بداٌات السٌنما الصامتةتجربة شارلً شابلن الموسٌقٌة تجربة الموسٌقً التصوٌرٌة عند جون وٌلٌلمز و هانس زٌمرتجربة الموسٌقً الفرنسً "كامٌلً ساٌنشٌز"الموسٌقى التصوٌرٌة على المستوى العربً.
 تٌمة النغمة تحددها أفكار المخرجدرامٌة الموسٌقى التصوٌرٌة (عالقتها بالحدث،االحاسٌس)..،-الموسٌقى التصوٌرٌة التعبٌرٌة

.طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة و امتحان
المراجع:
اعبيخ ػغم،انًٕعٍمى انزصٌٕشٌخ َصف انصٕسح انغًٍُبئٍخ ،يكزجخ انًذٌُخVincent Perrot,Musiques et compositeurs du cinema francais,Dreamland,2002
Encyclopédie de la musique,Paris,Livre de poche 1983
www.egocean.net/vb/showthread.php? T=69
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وحدة التعلٌم االستكشافٌة
السداسً :السادس
مادة :الفساد و أخالقٌات العمل
الرصٌد02 :
المعامل02 :
أهداف التعلٌم:
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 .انًؤعغخ  :خبيؼخ ػجذ انسًٍذ اثٍ ثبدٌظ ،يغزغبَى
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أسباب قٌمٌة .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.
طرٌقة التقٌٌم:
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
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محمود  ,مهٌوب خضر  .من معالم المدرسة العمرٌة فً مكافحة الفساد .
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
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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وحدة التعلٌم األفقٌة:
السداسً :السادس
مادة :اللغة األجنبٌة
الرصٌد01 :
المعامل01 :
أهداف التعلٌم:
ٌتعرف الطالب على مصطلحات السٌنما باللغة األجنبٌة ،لٌكتسب رصٌدا معرفٌا ٌؤهله ألن ٌتخطى الصعوبات
التً تواجهه عند اطالعه على مراجع سٌنمائٌة أجنبٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة أولٌة باللغات االجنبٌة.
محتوى المادة:
مصطلحات سٌنمائٌة باللغة األجنبٌة
االطالع على أفالم باللغة األجنبٌة
تعلم اإللقاء باللغة األجنبٌة
طرٌقة التقٌٌم:

امتحان
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 -Vالعقود/االتفاقٌات
(إجباري لعروض التكوٌن المهنٌة)
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نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
) فً حالة تقدٌم عرض التكوٌن باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (
ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة
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:
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نموذج لرسالة إبداء النٌة 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:
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للمنسقٌن
 -VIالسٌرة الذاتٌة
ّ

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

انًؤعغخ  :خبيؼخ ػجذ انسًٍذ اثٍ ثبدٌظ ،يغزغبَى
انغُخ اندبيؼٍخ 2015-2014

ػُٕاٌ انهٍغبَظ  :دراسات سيىماتىغرافية

نموذج السٌرة الذاتٌة
االسم اللقب :مىصىر كريمة
تاريخ ومكان الميالد 20 :مارس  1978بىهران
البريذ اإللكترووي والهاتفmansourkarima24@yahoo.fr :
0774618855
مؤسسة اإلرتباط ¨:جامعة عبذ الحميذ ابه باديس – مستغاوم-
الشهادات (:التذرج ومابعذ التذرج....إلخ)
 شٓبدح ثكبنٕسٌب ،دٔسح خٕاٌ 1996 شٓبدح نٍغبَظ فً انُمذ ٔاألدة انزًثٍهً ،دٔسح خٕاٌ 2000 شٓبدح يبخغزٍش فً انفٌُٕ انذسايٍخ  ،رخصص يغشذ خضائشي 2006 -شٓبدح دكزٕساِ  ،ػُٕاٌ انشعبنخ" :اردبْبد انغًٍُب اندضائشٌخ فً األنفٍخ انثبنثخ" ٌُبٌش 2014

التخصص :فٌُٕ دسايٍخ :يغشذ ٔ عًٍُب
الرتبة :أعزبرح يسبضشح "ة"
المىاد المذرسة:
يُٓدٍخ انجسث ،ربسٌخ األفكبس ،انُمذ انًغشزً ،ربسٌخ انًغشذ انسذٌث ،ربسٌخ انًغشذ اندضائشي ،ربسٌخ
انًغشذ انًغبسثً ،عٕعٍٕنٕخٍب انفٍ، ،عًٍٍبئٍخ انصٕسح ،انهغخ ٔانسضبسح ،األَزشٔثٕنٕخٍب انثمبفٍخ،
انزؼجٍش .
الكفاءات المهىية ( البيذاغىجية واإلدارية):
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 ،رمٍُبد

 -VIIرأي وتأشٌرة الهٌئات اإلدارٌة والعلمٌة:
عنوان اللٌسانس  :دراسات سٌنماتوغرافٌة
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 -VIIIIتأشٌرة اللجنة البٌداغوجٌة الوطنٌة للمٌدان:
(التأشٌرة تكون فقط قً النسخة النهائٌة لعرض التكوٌن)
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