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 :السداسي األول - 1

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  16- 14
1

مراقبة   
  مستمرة

  امتحان

     18  09  سا 180    سا 06  سا 06 سا 180  وحدات التعلیم األساسیة
    ) إج( 1و ت أ 

تاریخ شرق إفریقیا قبل القرن السابع 
 المیالدي

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

إفریقیا قبل القرن ریخ وسط و غرب تا
  السابع المیالدي

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

    ) إج( 2و ت أ 

مصادر تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء 
 في العصور القدیمة

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

مدخل إلى نھایة ما قبل التاریخ في 
 إفریقیا جنوب الصحراء

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      09  04  سا 90    سا 03  سا 03  سا 90  وحدات التعلیم المنھجیة
   )إج(  و ت م 

  

 منھجیة البحث في التاریخ
45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

تاریخ إفریقیا  مصادردراسة نقدیة لل
  جنوب الصحراء في العصور القدیمة

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة
   )إخ/إج( و ت إ 

  22.30     01.30  22.30  جغرافیة إفریقیا الطبیعیة
  

01  01    * 

  
  بحث حلقات

  
22.30  

 
01.30 

      
22.30  

  
01  

01    * 

      01  01  سا 22.30    سا 01.30    سا 22.30  التعلیم األفقیةوحدة 
    )إج(و ت أ ف 

تحدد اللغة حسب ( جنبیةااللغة  :1المادة 
  )فریق التكوین

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا 450    10.30  12  سا 337.30   1مجموع السداسي 

  

                                                 

  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور  1



  ال��س�ة:  جامعة ال��اللي ب�نعامة خ��� مل�انة                ع��ان ال�اس��:  تار�خ إف����ا ج��ب ال���اء        18

             2018-2017: ال��ة ال�ام��ة

 

 :السداسي الثاني -2

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  16- 14
2 

مراقبة   
  مستمرة

  امتحان

     18  09  سا 180    سا 06  سا 06 سا 180  وحدات التعلیم األساسیة
    ) إج( 1و ت أ 

إمبراطوریة المونوموتابا تاریخ 
 . ومملكتي الكونغو

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 إمبراطوریة اآلشنتي و بوغندا  تاریخ

    ) إج( 2و ت أ 

 الحیاة العلمیة والثقافیة في غرب
 إفریقیا

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

انتشار اإلسالم في إفریقیا جنوب  -
 الصحراء

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      09  04  سا 90    سا 03  سا 03  سا 90  حدات التعلیم المنھجیةو
   )إج(  و ت م 

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 منھجیة البحث في التاریخ

مصادر تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء 
 .في العصور الوسطى والحدیثة 

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      02  02  سا 45    سا 01.30  سا 01.30  سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة
   )إخ/إج( و ت إ 

  إجباریة  :1المادة 

  اتصالوسائط 
22.30   01.30    22.30  

  
01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة :2المادة 
دراسة شخصیات افریقیة في  -

 العصور الوسطى

  جغرافیة افریقیا البشریة -

  
  

22.30  
  

 
 

01.30 

      
  

22.30  
  
  

  
  
01  
  

  
  
01  
  

   
 
* 
 

     01  01  سا 22.30    سا 01.30    سا 22.30  حدة التعلیم األفقیةو

    )إج(و ت أ ف 

    *  01  01  22.30    01.30    22.30تحدد اللغة حسب ( جنبیةاللغة ا :1المادة 

                                                 

  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور  2
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   )فریق التكوین
      30  16  سا 450    10.30  12  سا 337.30   2مجموع السداسي 

  :  السداسي الثالث - 3

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  ي السداسي الحجم الساع

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  16- 14
3 

مراقبة   
  مستمرة

  امتحان

     18  09  سا 180    سا06  سا06 سا 180  وحدات التعلیم األساسیة
    ) إج( 1و ت أ 

دور مملكة مالي في نشر الثقافة 
  اإلسالمیة في غرب إفریقیا العربیة

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 إفریقیافي تحریر  ةالجزائرییةلدبلوماس دورا

   ) إج( 2و ت أ 
و المقاومة  ااالستعمار األوربي في إفریقی

 اإلفریقیة لالستعمار األوربي
45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

فریقیا جنوب الصحراء مصادر تاریخ إ
  .المعاصرة 

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      09  04  سا 67.30    سا 01.30  سا 03  سا 67.30  وحدات التعلیم المنھجیة
   )إج(  و ت م 

  منھجیة إعداد مذكرة: 1المادة 
 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  22.30     01.30  22.30 حلقات بحث: 2المادة 
      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  دات التعلیم االستكشافیةوح

   )إخ( و ت إ 
 اجباریة :1المادة 

  المقاوالتیة
22.30  01.30     22.30  

  
01  01    * 
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  ال��س�ة:  جامعة ال��اللي ب�نعامة خ��� مل�انة                ع��ان ال�اس��:  تار�خ إف����ا ج��ب ال���اء        20

             2018-2017: ال��ة ال�ام��ة

 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة : 2المادة 

دراسة شخصیات افریقیة في  -
 العصور الحدیثة

في المحافل  اإلفریقیةالقضایا  -
  الدولیة

  
  

22.30  
  

 
 

01.30 

      
  

22.30  
  
  

  
  
01  
  

  
  
01  
  

   
 
* 
 

      01  01  سا 22.30    سا 01.30    سا 22.30  وحدة التعلیم األفقیة
    )إج(و ت أ ف 

تحدد اللغة حسب (  أجنبیةلغة :1المادة 
  )فریق التكوین

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا 315    09  12  سا 315.00  3مجموع السداسي 



21                                                      تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء :وان الماسترعن:                                 المؤسسة 
                      

             2018-2017 :السنة الجامعیة

  :لرابعالسداسي ا - 4
  

  :المیدان 
  : الفرع

  :التخصص
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  األسبوعي
  األرصدة  المعامل

إعداد (العمل الشخصي 
  )المذكرة ومناقشتھا

13.30  09 18  

التربص في المؤسسة 
  أوالتكوین المیداني 

07  05  09  

  03  02  04.30  الملتقیات 
        )حدد(أعمال أخرى

  30  16  180  4مجموع السداسي 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  (  :حوصلة شاملة للتكوین - 5

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 347,30 210.30 90 00 648
 أعمال موجھة 347,30 164.30 45 67.30 624.30

 أعمال تطبیقیة - - - - -
 عمل شخصي 900 427.30 112.30 67.30 1507.30

  )محدد(عمل آخر  -  -  -  -  -
 المجموع 1595 802.30 247.30 135 2780
 األرصدة 72 36 08 04 120

100 % 03% 07% 30% 60% 
لكل وحدة  األرصدة% 

  تعلیم
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  


