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 2018-2017: السنة الجامعية



 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 1حفظ القرآن وترتيله: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 اإلسالمي شرقدراسات في التاريخ الم :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 نظم الحكم في التاريخ اإلسالمي :3المادة 

 نامتحا متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : تاريخ الجزائر السياسي االقتصادي4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : تاريخ الحركات اإلصالحية في العالم اإلسالمي5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 دراسة نقدية للمصادر التاريخية: 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 في العالم العربي الكتابة التاريخية.:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 نظرية المعرفة: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 أصول الفقه ومقاصد الشريعة :1المادة 
 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45

 ي القرآن الكريمالسنن التاريخية ف: 2المادة 

 
 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 لغة انجليزية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 1مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 



 :الثاني السداسي  - 2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 داسي الس

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 2حفظ القرآن وترتيله:1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي:2ة الماد

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1تاريخ النظم اإلسالمية :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : تاريخ الحركات اإلصالحية في الجزائر4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 ر االجتماعي والثقافي: تاريخ الجزائ5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

دراسات في التاريخ اإلسالمي االجتماعي : 1المادة 
 والثقافي

 امتحان / 03  02 3.00  1.30 1.30 90

 امتحان متواصل 04 02 1.30  / 1.30 45 منهج المحدثين في كتابة التاريخ :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 فلسفة التاريخ :3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 فقه األسرة  :1المادة 

 / / 01 01 1.30  / 1.30 45 تاريخ الحركة االستشراقية 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 التعليم األفقية وحدة

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 لغة انجليزية: 1المادة 

 / /// 30 17 24  10.30 13.30 720 2مجموع السداسي 

 
 
 
 



 :الثالث السداسي  - 3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 منوع التقيي

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 3حفظ القرآن وترتيله : 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2تاريخ النظم اإلسالمية :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : التفسير اإلسالمي للتاريخ4المادة 

 امتحان لمتواص 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : الحضارة اإلسالمية في الغرب اإلسالمي5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 منهج تحقيق التراث : 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 تعليمية التاريخ اإلسالمي .:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 مصادر وأعالم تاريخ الجزائر والغرب اإلسالمي: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 علوم الحديث :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 المجتمع الجزائري اسوسيولوجي: 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 لغة انجليزية: 1لمادة ا

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية   الميدان :
 اللغة العربية والحضارة اإلسالمية -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 التاريخ اإلسالمي التخصص:
 
 

 في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش تربص
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 17 720 العمل الشخصي 

 / / / التربص في المؤسسة

 / / / الملتقيات 

 / / / أعمال أخرى)حدد(

 30 17 720 4مجموع السداسي 

 
 
المحاضرات والتطبيقات،  للسداسيات يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين ) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

ةاالستكشافي األفقية المجموع  و ت               ح س  األساسية المنهجية 

 محاضرة 277.30 202.30 135 / 615

 أعمال موجهة 337.30 67.30 / 67.30 472.30

قيةأعمال تطبي / / / / /  

 عمل شخصي 720 / / / 720

 عمل آخر)محدد( 607.30 202.30 135 67.30 1012.30

 المجموع 1942.30 472.30 270 135 2820

 األرصدة 54 27 6 3 120

100% 2.5% 5% 22 .5% 45% 
لكل وحدة  األرصدة %

 تعليم

 

  
 


