
                               )1830- 1519(تاریخ الجزائر الحدیث   :عنوان الماستر                   جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة:  المؤسسة
           2018-2017 :السنة الجامعیة

  :السداسي األول -  1

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  ةأعمال موجھ  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 

التحوالت الكبرى في غربي المتوسط 
 وانعكاساتھ على بالد المغرب

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

-1519(النظام السیاسي وتطوره في الجزائر 
1830( 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

    ) إج( 2و ت أ 
 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 اإلدارة المركزیة والمحلیة في الجزائر

  المؤسسة العسكریة   
 البریة والبحریة

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 

  صادر تاریخ م
 الجزائر الحدیث 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 تقنیات البحث التاریخي
      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ/إج( و ت إ 
  إجباریة: 1المادة 

  تاریخ أوروبا الحدیث
22.30  01.30     22.30  

  
01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة :2دة الما
 نظم الحكم في البلدان المغاربیة -
التواصل بین الجزائر وإفریقیا  -

  جنوب الصحراء

  
  

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 

یحدد فریق التكوین (  اللغة األجنبیة :1المادة 
  )اللغة التي یراھا مناسبة

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



  المؤسسة:                                 عنوان الماستر: تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)                                                                           16
             2018-2017: السنة الجامعیة

 
  :السداسي الثاني -2
  

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

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

مراقبة   
  مستمرة

  امتحان

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

 * *  05  03  45    01.30  01.30  45 المغاربیة والمشرقیة –العالقات الجزائریة 
 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 1األوربیة  -العالقات الجزائریة 

    ) إج( 2و ت أ 
 * *  04  02  45   01.30 01.30  45  1المجتمع الجزائري وفعالیاتھ  

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 تاریخ الجزائر االقتصادي
      09  04  سا 90    سا 03  سا 03  سا 90  وحدات التعلیم المنھجیة

   )إج(  و ت م 
  دراسة أرشیف تاریخ 

 الجزائر الحدیث 
45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 قضایا في التاریخ الجزائر العثماني
      02  02  سا 45    سا 01.30  سا 01.30  سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ/إج( و ت إ 
  اجباریة :1المادة 

  اتصالوسائط 
22.30   01.30    22.30  

  
01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة :2المادة 
التواصل الحضاري بین الجزائر  -

 والعالم العربي اإلسالمي
العالقة بین السلطة والقوى  -

  المحلیة 
  

  
  

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 
یحدد فریق التكوین ( اللغة األجنبیة :1المادة 

  )اللغة المناسبة 
  

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا 450    10.30  12  سا 337.30   2مجموع السداسي 

                                                 

  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور  2



  المؤسسة:                                 عنوان الماستر: تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)                                                                           17
             2018-2017: السنة الجامعیة

  :  السداسي الثالث

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  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 

 * *  05  03  45    01.30  01.30  45 الحیاة الثقافیة في الجزائر
 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 2األوربیة  –العالقات الجزائریة 

   ) إج( 2و ت أ 
 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 2المجتمع الجزائري وفعالیاتھ  

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45  الثورات المحلیة 
      09  04  سا 67.30    سا 01.30  سا 03  سا 67.30  وحدات التعلیم المنھجیة

   )إج(  و ت م 
 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 منھجیة إعداد مذكرة: 1المادة 

 * *  04  02  22.30     01.30  22.30 حلقات بحث: 2ة الماد
      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ( و ت إ 
 جباریةإ :1المادة 

  المقاوالتیة
22.30  01.30     22.30  

  
01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة : 2المادة 

 االتجاھات الفكریة الحدیثة -
اھیم في تاریخ مصطلحات ومف -

  الجزائر الحدیث

  
  

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 

یحدد فریق التكوین : (لغة أجنبیة :1المادة 
  )اللغة المناسبة

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا 315    09  12  سا 315.00  3مجموع السداسي 
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           )1830- 1519(تاریخ الجزائر الحدیث   :عنوان الماستر                   جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة:  المؤسسة
                    
           2018-2017 :السنة الجامعیة

  :السداسي الرابع
  علوم إنسانیة واجتماعیة :المیدان 
  تاریخ-العلوم اإلنسانیة: الفرع 

   تاریخ الجزائر الحدیث: التخصص
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  األسبوعي
  األرصدة  المعامل

إعداد (العمل الشخصي 
  )المذكرة ومناقشتھا

13.30  09 18  

المؤسسة  التربص في
  التكوین المیداني  أو

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

   :)جدول التاليللسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب ال

 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
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 


