
12                                                                         تاریخ المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریة :عنوان الماستر                                                      جامعة خمیس ملیانة:  المؤسسة 
   

            2018-2017: السنة الجامعیة

   1954-1830 الجزائریة المقاومة والحركة الوطنیة:   السداسي األول -

  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 

  
الحملة العسكریة الفرنسیة على الجزائر  

)1830(  

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

  19العسكریة  خالل القرن المقاومة الوطنیة 
 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

    ) إج( 2و ت أ 
 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 الموقف الدولي من االحتالل الفرنسي للجزائر
السیاسة االستعماریة الفرنسیة في الجزائر 

 خالل الحكم العسكري 
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 

  19مصادر تاریخ المقاومة الوطنیة خالل القرن 
 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 المدارس التاریخیة 
      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ/إج( و ت إ 
  إجباریة: 1المادة 

التحوالت االجتماعیة في الجزائر خالل فترة 
  االحتالل الفرنسي 

22.30  01.30     22.30  
  

01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة( :اختیاریة :2المادة 
  األشرطة الوثائقیة -
  علم الخرائط  -

  
  

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 

  اللغة األجنبیة :1المادة 
  فرنسیة

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا 450    10.30  12  سا 337.30   1مجموع السداسي 
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  :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 

السیاسة االستعماریة في الجزائر خالل الحكم 
 المدني 

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

لالستعمار الفرنسي في  المقاومة الثقافیة 
 20الجزائر خالل القرن 

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

    ) إج( 2و ت أ 
المقاومة السیاسیة وبوادر الحركة الوطنیة 

  20مع مطلع القرن 
45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

االتجاھات السیاسیة والفكریة للحركة 
إلى غایة نھایة الحرب الوطنیة الجزائریة  

  العالمیة الثانیة 

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 

قراءة نقدیة في نصوص وأدبیات الحركة 
 الوطنیة

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 حلقة بحث  
      02  02  سا 45    سا 01.30  سا 01.30  سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ/إج( و ت إ 
   إجباریة  :1المادة 

  وسائط اتصال
22.30   01.30    22.30  

  
01  01    * 

   )اختیار مادة واحدة(اختیاریة  :2المادة 
البعد الوحدوي ألمغاربي للحركة  -

  الوطنیة الجزائریة 
والروایة التاریخیة األدب الشعبي  -

     الشفویة

  
  

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 
  اللغة األجنبیة :1المادة 

  
22.30    01.30    22.30  01  01  *    
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      30  16  سا 450    10.30  12  سا 337.30   2مجموع السداسي 

  :  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 

تطور االتجاھات السیاسیة والفكریة 
 للحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 20الصحافة الوطنیة خالل القرن 

   ) إج( 2و ت أ 
نشاط ومساھمة المھاجرین الجزائریین في 

  الحركة الوطنیة 
45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45  1962-1954 الثورة الجزائریة
      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 األرشیف والتوثیق: 1المادة 

 * *  04  02  22.30     01.30  22.30 )أنشطة علمیة( بحث ةحلق: 2المادة 
      02  02  سا 45      سا 03   سا 45  وحدات التعلیم االستكشافیة

   )إخ( و ت إ 
 اجباریة  :1المادة 

  المقاوالتیة
22.30  01.30     22.30  

  
01  01    * 

  )اختیار مادة واحدة(اختیاریة  : 2المادة 

 تعلیمیة المادة  -
  طرق ومناھج التدریس -

  
  

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 

    *  01  01  22.30    01.30    22.30   لغة أجنبیة :1المادة 
      30  16  سا 315    09  12  سا 315.00  3مجموع السداسي 
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  :السداسي الرابع
  

  علوم إنسانیة واجتماعیة :المیدان 
  تاریخ-العلوم اإلنسانیة: الفرع 

    تاریخ المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریة: التخصص
  

  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(أخرى أعمال

  30  16  180  4مجموع السداسي 
 

  
  


