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 :مراحل تطور الكلية -1

 
 مرت الكلٌة قبل نشأتها بعدة مراحل وذلك ارتباطا 

بالمراحل التً توالت على تطور جامعة برج بوعرٌرٌج 
من ملحق جامعً تابع لجامعة فرحات عباس بسطٌف  
إلى جامعة مستقلة بحد ذاتها تحت تسمٌة جامعة محمد 

. البشٌر اإلبراهٌمً برج بوعرٌرٌج 

 :مرحلة النشأة1-1 

 

 أول نواة للجامعة فً شهر سبتمبر من سنة تنشأ 

 حٌث أخذت فً البداٌة طابع ملحق جامعً ثم 2000
 المؤرخ فً 275-01وبمقتضى المرسوم التنفٌذي 

 تم ترقٌتها إلى مركز جامعً، حٌث 18/09/2001
شهدت تطورا هاما وسرٌعا فً هٌاكلها القاعدٌة 

والبٌداغوجٌة ومن بٌنها فتح فرع العلوم االجتماعٌة 
 بمعهد العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم 2007سنة 

 .التسٌٌر
انطلقت الدراسة بقسم علم اجتماع خالل السنة الجامعٌة 

 بالسنة األولى لٌسانس فكانت أول تجربة 2008/ 2007
د بالمعهد آنذاك، وذلك بعدد طلبة قدر .م.للنظام الجدٌد ل

حسب اإلحصائٌات المتوفرة بمصلحة االنخراط المركزٌة 
 طالب مسجلٌن بفرع العلوم 753: للجامعة بـــ 

 من %100: االجتماعٌة أي بنسبة مؤوٌة قدرة بـــــ
  . د.م.المسجلٌن بالنظام الجدٌد ل.مجموع طلبة المعهد

 

. 

 

العلوم االجتماعية انشاء معهد مرحلة 2-1 
واإلنسانية واآلداب واللغات 

  

وبموجب  2009/2010فً سنة خالل الموسم الجامعً  
 إنشاء معهد العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة واآلداب واللغات

انتقل قسم العلوم االجتماعٌة إلى هذا الهٌكل التنظٌمً 
قسم اآلداب واللغات األجنبٌة و قسم الجدٌد إلى جانب 

 .األدب العربً

 شهدت الكلٌة عدة تطورات من جمٌع مع مرور الوقت  
النواحً البٌداغوجٌة والهٌكلٌة والعلمٌة السٌما قسم 

 منها العلوم االجتماعٌة الذي حضً بعدٌد من االنجازات
فتح تخصصات جدٌدة فً اللٌسانس والماستر، تمثلت فٌما 

 :ٌلً
لٌسانس علم اجتماع تنمٌة الموارد البشرٌة، لٌسانس علم 

 اجتماع التنظٌم والعمل، لٌسانس علم اجتماع االتصال

ماستر علم اجتماع التنمٌة، ماستر علم اجتماع التنظٌم 
 .والعمل

العلوم االجتماعية انشاء كلية مرحلة 3-1 
 واإلنسانية

 
تبعا لترقٌة المركز الجامعً برج بوعرٌرٌج إلى جامعة 

، تم استحداث كلٌة العلوم االجتماعٌة 2012سنة 
واإلنسانٌة، وفً إطار هذا التغٌٌر استمر تطور الكلٌة 

 بفتح مشروع الدكتوراه فً تخصص علم اجتماع التنمٌة 

 

، لٌتبع  بإنشاء شعبتً علم النفس 2012سنة 
وعلم االجتماع، لٌصبح عدد التخصصات الموجودة 

 فً طور 03 تخصصا منها 11بالكلٌة حالٌا 
 فً طور 03 فً طور الماستر، و05اللٌسانس، 

 .الدكتوراه

 الشعب والتخصصات الموجودة -2

 :لكليةبا    

 

 :علم االجتماع شعبة 1-2 

  : الليسانس تخصصات طور 1-1-2 
علم االجتماع  -

  : الماستر  تخصصات طور 2-1-2 

 .علم اجتماع تنظٌم وعمل -

 .علم اجتماع االتصال -

 .علم اجتماع التربٌة -

 :تخصصات طور الدكتوراه  2-1-2 

 .علم اجتماع تنظٌم وعمل -

 .علم اجتماع االتصال -

 .علم اجتماع التربٌة -

 :علم النفس  شعبة2-2 

 : الليسانس  تخصصات طور2-2-1

 العمل والتنظٌمعلم النفس  -

 علم النفس المدرسً -



 

   

 

 

                          

 

   هيئة التدريس بالكلية -4

ٌشرف على تكوٌن طلبة الكلٌة هٌئة تدرٌس تتكون من 
 : أستاذا موزعٌن حسب الرتب كما ٌل43ً

 

 

 العدد الرتبة

 3  التعليم العاليأستاذ

 07 "أ"أستاذ محاضر قسم 

 18 "ب"أستاذ محاضر قسم 

 13 "أ"أستاذ مساعد قسم 

 06" ب"أستاذ مساعد قسم 

 47 المجمــــــــــوع

 

 

 

 : الماستر   تخصصات طور2-2-2

 علم النفس العمل والتنظٌم -

علم النفس المدرسً  -

بالكلية منذ المسجلين عدد الطلبة تطور   -3
 : تأسيسها

 

 السنة الجــــامعٌة
 

 

 عدد الطلبة  

 

 

 المسجلٌن الجدد

2007/2008  753 753 

2008/2009  786 231 

2009/2010  814 97 

2010/2011  616 310 

2011/2012  504 69 

2012/2013  511 127 

2013/2014  420 108 

2014/2015  338 105 

2015/2016  593 156 

2016/2017  793 372 

2017/2018  996 388 

2018/2019 1109 214 

 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 جامعة محمد البشٌر اإلبراهٌمً برج بوعرٌرٌج

 كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة
 

لمحة تعرٌفٌة بكلٌة العلوم 
 االجتماعٌة واإلنسانٌة
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-  
 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات التحديد 
 المعني(الماستر 

 شىادة أن يكىنن تتصالىع على   المترشى  يجب على تحاق بالتكوين في هذا الماستر األكاديمي لالل

 :أةنده التخالالدت إحدى في الليسدنس

 من مجموع المسجلين في السنة ( % 80في حدوة  االجتماع )ليسدنس ل.م.ة في علم  .1
مان مجماوع   % 20ليسانس علم اجتمااع  نااام سيساي  ل سات التت  ااي ح فاي  ا و   .2

 المسجلين في السنة(

 سطر على أكثر تقدير( 20المكتسبة عند نهاية التكوين ، المستهدفة، المعارف)الكفاءات  
يركز التكوين على التحليل العلمي والسوسيولوجي في مجال االتصال بصفة عامة والمؤسسات اإلعالمية 

في عملية الحراك االجتماعي وذلك بتمكين الطالب بصفة خاصة بوصفها مؤسسة اجتماعية تلعب دورا أساسيا 
من فهم وإدراك التركيبة الداخلية لهده المؤسسة وعالقتها بالمؤسسات االجتماعية األخرى وبتزويد الطالب 
بالوسائل الالزمة من أجل دراسة المشكالت التي تثار حول االتصال كمؤسسة اجتماعية وأيضا من خالل: 

باالتصال ضمن إطارها االجتماعي وربطها بواقع الحياة اليومية، دور االتصال في  دراسة القضايا المتعلقة
التقدم االجتماعي، غايات وأهداف االتصال وعالقته بالسياسات العامة للبالد ، عالقة االتصال بالثقافة و دوره 

ليل خصائص النظم في التنشئة االجتماعية ، األهداف التعليمية والوظائف األساسية لالتصال، تشخيص وتح
 االتصالية واإلعالمية من النواحي التعليمية واإلدارية. 

هذا ما يستدعي تعميق معارف الطلبة في عدة مجاالت: علم االجتماع االتصال، التغير االجتماعي، 
 األبعاد اإليديولوجية والسياسية لإلعالم واالتصال، نظريات االتصال، تاريخ المؤسسات اإلعالمية.

سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني 
 

فةي  يهدف هذا التكوين إلى اكتساب وتعميق الكفاءات والمعارف المتعلقةة بفهةم الةدور الحقيقةي لالتصةالـ 
 المجتمع.

ل العلمي، كذلك وأهدافه العامة والخاصة انطالقا من الخطاب ووصوال إلى الممارسات المتعلقة بهذا الحق
تحليل مختلف مكوناته ووظائفه ومواطن الخلل فيه والمساهمة في اقتةرا  الحلةول المناسةبة لةه وذلةك مةن خةالل 
التكوين النظري المقتةر  والتكةوين الميةداني فةي مختلةف المؤسسةات المرتبطةة بوسةائل االتصةال الجمةاهيري ) 

 ف باإلعالم على مستواها.صحافة مكتوبة، تلفزيون، إذاعة، مختلف اإلدارات كمكل
ـ بالنسةبة للقابليةة للتوظيةف: يسةتطيع الطالةب أن يشةغل مناصةب إداريةة فةي الهياكةل المختلفةة للمؤسسةات 

 واإلدارات بغض النظر عن مؤسسات اإلعالم السالفة الذكر.
ضةرورة مةع تمكين الطلبة المعنيين بالتخصص من الوقوف علةى كةل مةا لةه عالقةة بعلةوم اإلعةالم واالتصةال -

االطالع على كل ما له عالقة بالميدان، ممثال في وسائل االتصال الجماهيري.
 إعطاء دفعة قوية لإلعالم من خالل اإلطارات التي ستعمل على النهوض به من منطلق التكوين الذي ستتلقاه.  -
ة ذلةك علةى أرض العمل على إضةافة الجديةد لقطةاع اإلعةالم مةن حية  تعلةم فنيةات الكتابةة الصةحفية وممارسة 

الواقع.   
 إثراء المنظومة اإلعالمية على اختالف أنواعها بما فيها الصحافة المكتوبة، السمعية والسمعية البصرية. -
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عرض طرق وأساليب الممارسة اإلعالمية وما تقتضيه من أولويات، مع استعراض عدد من التجارب سةواء   -
 لي.على الصعيد العالمي، العربي وحتى المح

تسيير المؤسسات اإلعالمية وتنظيمها -
 تعلم طرق وأساليب إدارة وسائل االتصال الجماهيري على اختالف أنواعها. -

ملحوظة : إن الهدف األساسي من التكوين فةي هةذا المسةار لةيس تخةريج صةحفيين أو مكلفةين بةاإلعالم كمةا هةو 
هو الوصول إلى تكةوين متخصصةين فةي علةم االجتمةاع الشأن بالنسبة لعلوم اإلعالم واالتصال. الهدف الحقيقي 

يكون لديهم اإلمكانيات والمؤهالت العلمية النظرية والمهارات المنهجية والتقنية لفهةم الظةواهر االجتماعيةة ذات 
 البعد االتصالي من خالل التفسير السوسيولوجي العلمي للظاهرة االتصالية.

جين تن هذا التكنين يمكن إةراجاد عل  سبيل المثدل ال أتد المجدالت التي يمكن أن تستقبل المتخر
تختلف النزارات والمديريدت المركزية خدصة في تستنى تالدل  التكنين  - الصالر في :

المسمنعة والسمعية  المكتوبة،المؤسسدت اإلععتية بدختعف أنناعاد  - المؤسسدت االقتالدةية النطنية واألجنبية. - واالتالدل.
ث والجدتعدت والمراكز الجدتعية عل  تستنى تالدل  ةعم تراكز البص - البالرية.

دفي والسيدحي اإلةارات المصلية كدلناليدت والبلديدت في إطدر التنشيط الثق - ةور الشبدب والمؤسسدت الثقدفية والنناةي العلمية. - المؤسسدت التربنية في إطدر اإلرشدة والتنجيه والتعليم االبتدائي والمتنسط - البصث العلمي والتنشيط العلمي.
 المتدحف والمرافق السيدحية كمرشدين. - تراكز البصث والجدتعدت في إطدر البصث العلمي والنشدطدت المرافقة له. - في تجدل التعمير والتايئة العمرانية. واالستشاراتوالنسدطة االجتمدعية 

  

 

 مديريات السياحة. -
 المصلية. اإلةار  -

 والتعمير. البندء قطدع -

 العمرانية. والتايئة المدن تخطيط قطدع -

 .تديريدت النشدط االجتمدعي -

 تديريدت الشبدب والريدضة. -

 وكدالت التنمية االجتمدعية. -

 المسدرح والمتدحف الجانية والنطنية. -

 .والتعليم التربية قطدع -
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 العلنم تيدان في عديد  تخالالدت بين االنتقدل علم االجتمدع  اتتسدر في المكنن الطدلب يستطيع
وعلىم علىم االجتمىدع  ( التخالالىدت تىن العديىد بىين تشىتركة البرنىدت  تقىدييس أن إذ االجتمدعيىة 

 سداسىيدت أربعىة تىن خالى الت يتكىنن. .).. واألركينلنجيىد والسنىنن والجغرافيىد البشىرية الىنسس

 الجزائريىة الجدتعىدت إلى  االنتقىدل إتكدنيىة وتىن االجتمدعيىة العلىنم تسىدر تىن ويسىتسيد كدتلىة 

 .) )ل.م.د لنظام المعتمد  واألجنبية

 يمكنند في هذا الالدة ذكر:

 طدلب  35عدة الطلبة المسجلين:  -

  أستاذلكل  البط 01تعدل التأطير:  -

 %99: في تختلف األطنار والمستنيدت نسبة النجدح -

إمسانية موا لة ال راسة في ال ستوراه الطور   الدراسة في ترحلة تد بعد التدرج. تناصلة -
 الثالث

)عبر إنشاء وتفعيل مرصد وطني لرصد االدماج المهني لخريجي أبصدث تيدانية اعتمدة  -
 .خدصة بتقييم االةتدج الماني الجامعة الجزائرية(

150)إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(=
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 : السداسي األول1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

عي األسبوعيالحجم السا  

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أسبوع  14-16 ةأعمال تطبيقي أعمال موجهة محاضرة   متواصل امتحان أعمال أخرى 

   20 08 6  6 6 180 وحدات التعليم األساسية
   05 02 1.30  1,30 1,30 45 نظريات االتصال االجتماعي

 استراتيجيات االتصال
 45 

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   05 02 1.30  1,30 1,30 45 االتصال والتغير االجتماعي

 علم االجتماع اإلعالمي
45 

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   06 04 3  1.30 3 67.30 وحدات التعليم المنهجية

   04 03 1.30  1,30 1,30 45 منهجية البحث

يتقنيات التحرير السوسيولوج  22.30 1,30   1.30 01 02   

   02 02 0   3 45 وحدات التعليم اإلسكتشافية

   01 01    1,30 22.30 تاريخ الحركة الوطنية

   01 01    1,30 22.30 الجغرافيا اللغوية

   02 02 3  3  45 وحدة التعليم األفقية

   01 01 1,30  1,30  22.30 برمجيات المعالجة اإلحصائية

1لغة أجنبية   22.30  1,30  1,30 01 01   

1مجموع السداسي   337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أسبوع  14-16 ةأعمال تطبيقي أعمال موجهة محاضرة   متواصل امتحان أعمال أخرى 

التعليم األساسيةوحدات   180 6 6  6 08 20   
االتصال والفضاء العمومي   45 1,30 1,30  1.30 02 05   

الوظيفة االجتماعية لوسائل 
 45 االتصال الحديثة

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   05 02 1.30  1,30 1,30 45 اقتصاديات اإلعالم واالتصال

 االتصال والتنشئة االجتماعية
45 

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   06 04 3  1.30 3 67.30 وحدات التعليم المنهجية

مالتحليل السوسيولوجي لإلعال  45 1,30 1,30  1.30 03 04   

   02 01 1.30   1,30 22.30 السيميولوجيا

   02 02 0   3 45 وحدات التعليم اإلسكتشافية

   01 01    1,30 22.30 القضايا العالمية الراهنة

   01 01    1,30 22.30 علم النفس االجتماعي

   02 02 3  3  45 وحدة التعليم األفقية

   01 01 1,30  1,30  22.30 المعالجة الرقمية للمعطيات

2لغة أجنبية   22.30  1,30  1,30 01 01   

2  337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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   السداسي الثالث: -1

دة التعليموح  

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أسبوع  14-16 ةأعمال تطبيقي أعمال موجهة محاضرة   متواصل امتحان أعمال أخرى 

   20 08 6  6 6 180 وحدات التعليم األساسية
 والقانوني التطور التاريخي

لمنظومة اإلعالم واالتصال في 
 الجزائر

45 

1,30 1,30  1.30 

02 05 

  

دي في سوسيولوجية االتصال التقلي
 45 الجزائر

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   05 02 1.30  1,30 1,30 45 اإلعالم الجديد ومجتمع المعرفة

 االتصال والرأي العام
45 

1,30 1,30  1.30 
02 05 

  

   06 04 3  1.30 3 67.30 وحدات التعليم المنهجية

   04 03 1.30  1,30 1,30 45 منهجية إعداد مذكرة تخرج

   02 01 1.30   1,30 22.30 تقنيات استخدام الوثائق

   02 02 0   3 45 وحدات التعليم اإلسكتشافية

   01 01    1,30 22.30 التحليل النفسي

   01 01    1,30 22.30 المقاوالتية

54 وحدة التعليم األفقية   3  3 02 02   

   01 01 1,30  1,30  22.30 سبر أألراء

3لغة أجنبية   22.30  1,30  1,30 01 01   

   30 -9 16 -8 12 -7  -6 10,50 -5 12,00 -4 337.30 -3 3مجموع السداسي  -2
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 العلوم اإلنسانية واالجتماعية :الميدان
 علم االجتماع  -علوم اجتماعية   :الفرع

 اجتماع االتصال علم التخصص:

يشتمل السداسي الرابع في علم اجتماع االتصال على مذكرة تخرج من اختيار وإنجاز الطالب تحت إشراف 
أستاذ ذو خبرة في أستاذ باإلضافة إلى ملتقى يهدف إلى متابعة إنجاز الطلبة لمذكراتهم ويكون تحت إشراف 

 مجال البح  العلمي واإلشراف البيداغوجي.
 وفق التقاليد البيداغوجية والعلمية  بمذكرة تناقشسي الرابع السدا وج يت

201224 )مذكرة الماستر(العمل الشخصي 
446  ملتقى متابعة إنجاز المذكرة

 x 15  =360 16 30 24  4مجموع السداسي 
 
 
والتطبيقات، ساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات ذكر الحجم ال )يرجى حوصلة شاملة للتكوين: - 5

  :(األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي للسداسيات
 
 

 و ت                 س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 270 112.30 135 00 517.30

 أعمال موجهة 270 90 00 135 495

 أعمال تطبيقية 00 00 00 00 00

300 00 00 00 300 
العمل الشخصي )مذكرة 

 الماستر(

600 135 00 195 270 
عمل آخر )متابعة أعمال 

 المذكرة وملتقيات(
 المجموع 1110 397.30 135 270 1912.30

 األرصدة 84 24 6 6 120

100 % 5 % 5 % 20 % 70 % 
األرصدة لكل وحدة  %
 تعليم
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-  
 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات تحديد 
 ( المعنيالماستر 

أنعيكبننعتتصالبععلىب ع المترشب  يجب علىب بالتكوين فيي هي ا الماسيتر ادييا يمي لاللتحاق 
ع:أدناه التخالالات إحدى في الىيسانس شهادة

 .ليسانس ل.م.  في  علم االجتماع -
 .ليسانس في علم اجتماع التنظيم والعمل )النظام الكالسيكي( -
 تنظيم والموار  البشرية.بال التخصصات ذات الصلة ليسانس في -

سطر على أكثر تقدير( 20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، 

عيقدمع عوهن عاالجتمالية. عالعىنم عفي عالتخالالات عأهم عتن عوالعمل عالتنظيم عاجتماع علىم يعتبر
عظيمعبكلعتكنناته.عنإتكانيةعدراسةعالت

عالعىمع عفإنعهذا عهنعأساسعالصياة، عوارتبطتععوألنعالتنظيم الذيعتعددتعوتننلتعتخالالاته
المجتمععبمختىفعتؤسساتهععبأنعيقدمعالقراءاتعالالصيصةعلناقعبكلعنناحيعالصياةعاالجتمالية،عكفيلع

 ويهدف التكوين الى:  ونظمه.
 تكوين الطلبة في مجال علم اجتماع التنظيم والعمل مع التفتّح على العلوم االجتماعية واإلدارية واالقتصادية  -
 والتسييرية التي تسمح بتحليل الظواهر االجتماعية وفق رؤية متعددة التخصصات.  
 جعل الطالب على إلمام واسع ومتعمق بعالم التنظيمات وبدورها في التنمية المستدامة. -
اكتساب المتخرج للمعارف والكفاءات النظرية والتطبيقية الضرورية التي تسمح له بالتوافق واالندماج  -

 ل  مع سوق العمل.الفعا
 التمّكن من إعداد إستراتيجية للتغيير في المؤسسة، والمقدرة على تحليل دينامية الجماعات المهنية بما يسمح  -
 للمؤسسة في ظل تنافسية السوق. من تخطيط الموارد البشرية واإلمكانيات المتوفرة نحو تحقيق الحكم الرشيد 
يخص مناخ االستثمار، دراسات السوق، دراسات الجدوى تقديم االستشارة السوسيولوجية فيما  -

 السوسيواقتصادية للمشروعات االستثمارية الجديدة، وذلك ألجل رفع فعالية وتنافسية المؤسسة الجزائرية.
 التحيين المستمر للمعارف المتعلقة باألشكال الجديدة لعالقات العمل سيما في ظل تنامي عدد وحجم      -
 صة األجنبية.المؤسسات الخا  
قدرة التفكير في إعداد خطة إلعالم وتوجيه المتخرجين من جميع المستويات التعليمية فيما يخص أنماط  -

 التكوين المطلوبة في سوق العمل، توطين الموارد البشرية في المؤسسات.
سائل االتصال، االستماع والتوجيه للعاطلين عن العمل من خالل التحكم في موضوعات العالقات العامة، و -

 الثقافة القانونية، الثقافة التنظيمية، التحكم في فنيات التحرير اإلداري.
 تكوين إطارات متخصصة وقادرة على تحليل الوضعيات المهنية، وإعداد عرض حال عن تسيير العنصر  -
 لجماعات البشري في المؤسسة، في سبيل تحقيق مقاربة أحسن لمبحث الموارد البشرية في المؤسسة، ا  
 المحلية، الجمعيات،...إلخ.  
 القدرة على تسيير النزاعات والتوترات العمالية في المؤسسة، والمشاركة في إعداد المخططات المؤسسية  -
 التي تستهدف الديناميات السوسيومهنية  
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سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني 

 .من وجهة نظر سوسيولوجيةأبعاد ومقاربات التنظيم  توضيح -
 إلى إدراك أهمية المؤسسة في المجتمع.  بالطالبالوصول  -
 .المختلفة المؤسساتداخل  واإلنسانيةفهم العالقات االجتماعية  -
 .فهم الممارسات االجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية -

السيما في ظل  واالجتماعي للمجتمعبالواقع االقتصادي  التنظيم والعمل اجتماعربط علم  -
 .العولمة وما تفرضه من تحديات

 عمل.التنظيم والالحصول على مؤهل علمي وهو الماستر في علم االجتماع  -
وذلك بجعل الطالب على مستوى الفعل االجتماعي محاولة ترجمة المؤهالت المكتسبة نظريا  -

 دوما.من الواقع  قريبا
 رية المؤسسات في المجتمع المحلي.توفير يد عاملة مؤهلة الستمرا -
 .تطوير توجهات الجامعة نحو االنفتاح على مؤسسات المجتمع -
  .العملوتنظيم ال تخصص علم االجتماعالمساهمة في فهم مشروع المقاوالتية في  -
مؤهلين للعمل الميداني التنظيم والعمل في علم االجتماع  ماسترتكوين إطارات حاملين لشهادة  -

 طاعات.في مختلف الق
 إعطاء الطالب القدرة على توظيف المعارف التي اكتسبها خالل مساره الدراسي. -
 وتقديم الحلول المناسبة لها. ة على تحليل المشكالت االجتماعية،إعطاء الطالب القدر -
 اكتساب القدرة على العمل األكاديمي والبحث أو التوجه إلى العمل بمختلف المؤسسات  -

 ة عمله.التكيف السريع مع بيئو -
 إعطاء الطالب القدرة على العمل الجماعي. -
 عالقته بمتطلبات المجتمع.لى ولوج ميدان البحث االكاديمي وتكوين طلبة قادرين ع -

 تكوين طلبة مختصين في دراسة الحراك االجتماعي. -

 تكوين طلبة مختصين في دراسة التنمية االجتماعية للمجتمع. -

 يولوجي للبنى االجتماعية.تكوين طلبة مختصين في التحليل السوس -

 .مديرية التربية -

 .المؤسسة الجامعية -

 .االستشفائية المؤسسات -

 الخاصةوالتجارية(  ) االقتصاديةالمؤسسات  -

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 . العموميةالمؤسسات  -

 رياضة.تديرياتعالشبابعوال -

عوكاالتعالتنميةعاالجتمالية. -
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 لديدة تخالالات بين االنتقال لىمعاجتماععالتنظيمعوالعملعتسار في المكنن الطال  يستطيع

لىبمع(عالتخالالبات تبن العديبد ببين تشبتركة البرنبات  تقباييس أن إذ االجتماليبة،عالعىبنم تيبدان في
ع.ع.).بنلنجياع،عاالنثراالجتماع،عولىمعالنفس

 وتبن االجتماليبةعالعىبنم تسبار تبن ويسبتفيدعكاتىبة، سداسبيات أربعبةعتبن التخالب  يتكبنن

ع.) )ل.م.  لنظام المعتمدةعالجزائريةعالجاتعات إل  االنتقال إتكانية
 )علم اجتماع التنظيم، علم اجتماع المنظمات....(صلة بالتنظيم.الالتخصصات ذات  -

 ارد البشرية علم االجتماع تنمية المو - 
 علم االجتماع التنظيم والعمل - 

 علم اجتماع التنمية -

 

 نتائج المتابعة البيداغوجية . -
 نتائج االمتحانات الجزئية. -
 معدل أو نسبة النجاح. -
 معدل التوظيف. - 
 ة.تقارير اللجان البيداغوجي  - 
 للطلبة.تقرير نتائج  التربصات الميدانية  -

)إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(
 طالب 250 ـيوفر التكوين طاقة استيعاب تقدر ب
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II 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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1416

    180 06 06  13.30 08 20   

45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

90 3.00 3.00  04.30 05 07   

1 45 1.30 1.30  3.00 03 04   

145 1.30 1.30  3.00 0203   

45 3.00   3.00 02 02   

 22,30 1.30   1.30 01 01   

 22,30 1.30   1.30 01 01   

22,30  1.30   01 01   

22,30  1.30  150 01 01   

1337.3012.00 10.30 315.00 16 30   
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2

1416

    180 06 06  13.30 08 20   

45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 
45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

90 3.00 3.00  04.30 05 07   

2 45 1.30 1.30  3.00 03 04   

245 1.30 1.30  3.00 0203   

45 3.00   3.00 02 02   

 22,30 1.30   1.30 01 01   

 3022  1.30   1.30 01 01   

22,30  1.30   01 01   

22,30  1.30  150 01 01   

2337.3012.00 10.30 315.00 16 30   
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1  

1416

    180 06 06  13.30 08 20   

45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 
45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 
45 1.30 1.30  3.00 02 05   

 45 1.30 1.30  3.00 02 05   

90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 45 1.30 1.30  3.00 03 04   

45 1.30 1.30  3.00 0203   

45 3.00   03.00 0202   

22,30 1.30   1.30 01 01   

22,30 1.30   1.30 01 01   

22,30  1.30   01 01   

22,30  1.30  150 01 01   

3337.3012.00 10.30 315.00 16 30   
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4

 مذكرة تناقشبحث يفضي إلى 

201224
446

424x153601630

5
                     

517.30 00 135 112.30 270  

495 135 00 90 270  

00 00 00 00 00  

300 00 00 00 300  

600 135 00 195 270

1912.30 270 135 397.30 1110  

120 06 06 24 84  

100 % 05 % 05 % 20  70   
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يمكن للطالب أن يلتحق بالماستر في علم اجتماع التربية أن يكون حامال 
 لـ:

 ليسانس علم اجتماع    -
 ليسانس علم النفس التربوي. -
 ليسانس علوم التربية. -

 
 األكثر(سطرا على  20الكفاءات المستهدفة، المعرفة المكتسبة عند نهاية التكوين )

تطوير وتأهيل الكوادر  ماستر علم االجتماع تخصص علم اجتماع التربية إلىيهدف برنامج     
م عالي متميز للطلبة الملتحقين يفي مجاالت التخصص، من خالل تقديم تعلالجزائرية 

قلهم بمهارات التفكير العلمي المنظم، صيكسبهم المعرفة الالزمة والفهم المطلوب ويبالتخصص، 
ا يكسبهم المهارات المهنية التي يحتاجونها في حياتهم العملية، وكذلك يركز البرنامج على كم

خريج علم االجتماع في أحد التخصصات المهمة الرتباطها بتنمية المجتمع في تنمية شخصية 
مجال االستثمار في العنصر اإلنساني في إطار منظومة التربية في شتى مجاالتها ومستوياتها 

 عية والقيادية واكتسابه المهارات العامة الالزمة للتواصل المستقبلي مع المجتمع في العملاالجتما
ويمكن صياغة أهداف هذا التكوين ) ماستر علم اجتماع التربية(  .والتفكير التربوي االجتماعي

 في مجموعة من المعارف والكفاءات، وهي كاآلتي:
 في النقاط التالية:  
 عامة في ميدان علم االجتماع وباألخص مجال التربية عموما والتعليم.تزويد الطالب بمعارف  -
تكوين طلبة قادرين على التدخل في ميدان التربية من خالل تزويدهم برصيد معرفي يمكنهم   -

 من إيجاد الحلول للمشكالت والقضايا الراهنة.
 تمكين الطالب من القيام ببحوث متخصصة في مجال علم اجتماع التربية. -

ساب الطالب قدرات ومعارف في العملية البيداغوجية تسمح باالستثمار األمثل إك  -
 للمتخصصين في مجال التربية.

 تكوين طلبة قادرين على مراقبة ومتابعة التغيرات العامة في المنظومة التربوية في المجتمع.  -
 بوي.تمكين الطلبة من إدراك أهمية البعد اإلنساني االجتماعي في نجاح األداء التر -
 تمكين الطالب من النظريات التربوية المختلفة والتحكم في خلفياتها الفلسفية االجتماعية -
إكساب الطالب مجموعة من المفاهيم والمصطلحات العلمية لفهم الظواهر االجتماعية التربوية  -

 ومن ثم تحليلها ونقدها.

 اكتساب الطالب لمخزون معلوماتي مهم في مجال تخصصه. -

 كير المنهجي والمنطقي الدقيق وفق المنهج العلمي.اكتسابه للتف -

 توسيع مدارك الطالب معرفيا وسوسيولوجيا. -

 تكوين منظومات مفاهيمية نسقية لدى الطالب من أجل فهم الواقع االجتماعي فهما علميا. -

القدرة على فهم الظواهر االجتماعية التربوية ومن ثم القدرة على التصرف اتجاهها انطالقا  -
 كانة االجتماعية والمهنية التي يشغلها خريج هذا التكوين وفقا لألسلوب العلمي.من الم

 القدرة على التفكير النقدي العلمي وفق أسس منهجية متعارف عليها. -

 توفير مجموعة من الكفاءات العلمية النوعية في مجال العلوم االجتماعية لسوق العمل. -
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 ة ثانية. التحكم في الرصيد المعرفي السوسيولوجي بلغ -

التحكم في معرفة األبعاد الخفية والبعيدة غير المباشرة للظواهر التربوية االجتماعية خصوصا  -
 والظواهر االجتماعية بصفة عامة.

  سطرا على األكثر( 20) 
 القدرة على المساهمة في ترشيد المؤسسة التربوية. -

داغوجية الصحيحة واإلشكاالت التربوية في المجتمع في إطار التعرف على الممارسات البي -
 التغير االجتماعي.

 القدرة على تشخيص المشكالت وإيجاد الحلول. -

التعرف والبحث في المتغيرات االقتصادية، االجتماعية، اإلدارية، القانونية في عالقتها  -
 بالمنظومة التربوية والنظام التعليمي في الجزائر.

 المستقبلي الذي يمكنه متابعة دراسة الدكتوراه. تكوين الباحث -
 القدرة على تكميم الظواهر االجتماعية التربوية و من ثم تحليلها وتفسيرها. -
القدرة على تحويل المضامين القيمية إلى عمليات كمية قصد استخراج واستنتاج المضامين  -

 الوصفية لها بعد تكميمها.
 نظريا، منهجيا وميدانيا. التحكم في تناول الظواهر االجتماعية -
استعمال لغة ثانية في التخصص على األقل ومن ثم التحكم في أهم مفاهيم التخصص بهذه  -

 اللغة.
 القدرة على توظيف المراجع باللغتين الوطنية واألجنبية في دراسة ومتابعة التخصص. -
فية البحث عنها في القدرة على التحكم في معلومات الشبكة الدولية للمعلوماتا، والتحكم في كي -

 مجال التخصص.
تكوين رصيد معرفي ومهاراتي للطالب يسمح له بمواصلة تكوينه ضمن مستويات أعلى  -

 بمدارس الدكتوراه ضمن نفس التخصص أو ضمن تخصصات مقاربة.
 تنمية قدرات الطالب على الربط بين النظرية والتطبيق. -

 التدخل في أنماط التسيير واإلدارة.تزويد الطالب بمهارات تربوية  تمكنه من التحليل و -

 المساهمة في تطوير وتحسين أداء المؤسسة. -

إعداد وتكوين باحثين مؤهلين علميا لتشغيل وتطوير مؤسسات عالمنا المتغير، فضال عن  -
اكتسابهم مهارات عملية تمكنهم من االنخراط في إنجاز متطلبات الوظائف ساعة توظيفهم في 

 المؤسسة.

م واستيعاب مختلف المعارف وطرائق البحث المتصلة بالمؤسسة والتغير "تملك" المفاهي -
 التربوي.

 تشجيع البحث العلمي والمشاركة في تطوير المؤسسة من خالل عمليات التكوين والتدريب -

مواكبة المستجدات في علم االجتماع التربوي لضمان المستوى األكاديمي الرفيع في علم  -
 اع؛ ألنه يتطور تبعا لما يعرفه المجتمع.سريع التطور مثل: علم االجتم

بصفة عامة السعي إلكساب الطالب المعرفة السوسيولوجية المتخصصة وتطوير قدراته على  -
 التفكير الموضوعي وتنمية مهاراته في التعامل مع الواقع التربوي.

 تكوين أساتذة لتأطير طلبة التدرج في نظام ل. م. د. -

 الوطنية في مجال التربوي. تكوين إطارات لتسيير المؤسسات -
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يمكن لخريج هذا التكوين أن يشغل عددا من 
مناصب العمل المتاحة في سوق العمل وهذا حسب القدرات المحلية للتوظيف، كأن يشغل 

 منصب: في أحد القطاعات التالية:
 وزارة التربية الوطنية. -
 العالي والبحث العلمي. وزارة التعليم -
 وزارة الشبيبة والرياضة. -
 وزارة التضامن واالسرة. -
 وزارة الثقافة. -

تعتبر شعبة علم االجتماع محور التقاء كل التخصصات 
االجتماعية جسرا لهذا  تذات الطابع االجتماعي واإلنساني، لذلك يمكن اعتبار كل التخصصا

صاته المختلفة. ولذا يمكن لخريج هذا التكوين أن يواصل تكوينه في ما بعد التدرج الميدان بتخص
)دكتوراه( ضمن نفس التخصص علم اجتماع التربية أو حتى ضمن تخصصات أخرى كعلم 
النفس التربوي أو علوم التربية أو علم االجتماع الثقافي، أو علم النفس االجتماعي، أو فتح 

ة، رياض أطفال، إنشاء مؤسسات تكوين خاصة بدعم من وكاالت مشاريع خاصة )مدارس خاص
 التشغيل(، ... إلخ.

 يمكن متابعة المشروع من خالل عدد من المؤشرات نذكر منها:
 متابعة عمليات التقييم والتقويم ) معدل أو نسبة النجاح (.  -
 الجامعية.متابعة التربصات والتكوينات خارج المؤسسة  -
 متابعة األعمال الشخصية للطلبة. -
 متابعة مواصلة التكوين ضمن المسارات األعلى) دكتوراه(. -
 متابعة الطلب االجتماعي للطلبة الجدد على هذا التكوين.  -
 متابعة البرامج المسطرة في إطار هذا التكوين وتقويمها. -
 متابعة نوعية التكوين لدى المتخرجين. -
 ة الكمية للتكوين من حيث عدد المسجلين والراسبين والمقصيين وكذا المتخرجين.المتابع -
متابعة الطلبة فيما يخص توجيههم نحو الدراسات العليا )مدارس الدكتوراه+ التسجيل في الطور  -

 الثاني من التكوين في إطار ل. م .د(.
ت المكتسبة وعالقتها باألداء متابعة توافق المتخرجين مع سوق العمل من حيث النوع )المهارا -

الوظيفي لهم( ومن حيث الكم )التوافق بين العرض والطلب فيما يخص مناصب الشغل المفتوحة 
 ( . وعدد الطلبة المتكونين ضمن الماستر( ) معدل التوظيف

 
250)إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(=
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 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14-16
 تطبيقية

أعمال 
 امتحان متواصل أخرى

   20 08 13.30  06 س 06 180 وحدات التعليم األساسية    

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 تاريخ الفكر التربوي 

النظريات السوسيولوجية 
 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 1للتربية 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 التربية المقارنة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45  1 فلسفة التربية

   07 05 04.30  3.00 3.00 90 وحدات التعليم المنهجية

 منهجية البحث االجتماعي
 1التربوي 

 امتحان متواصل 04 03 3.00  1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 03 02 3.00  1.30 1.30 45 1االحصاء التربوي 

   02 02 3.00   3.00 45 وحدات التعليم االستكشافية

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30 النفس التربويعلم 

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30 المناهج التربوية

   01 01   1.30  22,30 وحدة التعليم األفقية

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 لغة أجنبية

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1مجموع السداسي 
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1416

   20 08 13.30  06 س 06 180    

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 سوسيولوجية االخفاق المدرسي

النظريات السوسيولوجية للتربية 
 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 2

 
 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 2

90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 منهجية البحث االجتماعي
 2التربوي 

 امتحان متواصل 04 03 3.00  1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 03 02 3.00  1.30 1.30 45 2االحصاء التربوي 

45 3.00   3.00 02 02   

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30

22,30  1.30   01 01   

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30

2337.30 12.00 10.30  315.00 16 30   
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   20 08 13.30  06 س 06 180    

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 

90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 امتحان متواصل 04 03 3.00  1.30 1.30 45 

 امتحان متواصل 03 02 3.00  1.30 1.30 45

45 3.00   03.00 02 02   

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30

22,30  1.30   01 01   

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30

3337.30 12.00 10.30  315.00 16 30   
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 مذكرة تناقش بحث يفضي إلى
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517.30 00 135 112.30 270  

495 135 00 90 270  

00 00 00 00 00  

300 00 00 00 300  

600 135 00 195 270

1912.30 270 135 397.30 1110  

120 06 06 24 84  

100 % 05 % 05 % 20  70  

 
 
 

 

 

 

 

 


