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، (00.11)، وفي الساعة الثانية زواال(م3102-10-32)م 3102 من سنة جانفيفي الثالث والعشرين من شهر 

ورشة العلوم اإلسالمية المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي حول مسارات اجتمعت قسم العلوم اإلسالمية، بوبقاعة المناقشات 
سالمية اسأستا  الدكتور السعيد بوخالفة، التكوين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، برئاسة رئيس قسم العلوم اإل

 .وبحضور رئيس فرع العلوم اإلسالمية الدكتور جمال بن دعاس، وجمع من اسأسات ة المعنيين
وقد تم النظر في جدول اسأعمال المتضمن نقطة وحيدة هي تقديم مقترح القسم والكلية بخصوص توحيد مقاييس الج ع 

 .المشترك علوم إسالمية
 :قشة تقرر ما يليوبعد المنا

 .مقاييس في كل سداسي 01إلى  03تقليص عدد مقاييس الج ع المشترك من  -0
نقل مقياس مدخل إلى أصول الدعوة من السداسي اسأول إلى السداسي الثاني، و لك إلحداث التوازن بين الوحدة  -3

 (.10)وعدد المقاييس( 33)اسأساسية لكل سداسي من حيث الرصيد
 .لي من السداسيينح ف مقياس اإلعالم اآل -2
 .ج الج ع المشتركح ف مقياس مدخل إلى اإلعالم واالتصال من برنام -0
ح ف مقياس المواريث والوصايا من برنامج الج ع المشترك وتأجيله إلى السداسي السادس لكل تخصصات العلوم  -5

 .راإلسالمية نظرا سأهميته وضرورته، وانبنائه على معارف أساسية يتم تحصيلها خالل المسا
 .إدراج اسأخالق اإلسالمية كمضمون محوري هام ضمن مفردات المقاييس المناسبة خالل الج ع المشترك  -0
 .ضبط التعديالت بما ال يخل بتوازن الوحدات من حيث عدد المقاييس وحجم اسأرصدة في كل سداسي -7
وإشراكه كفاعل أساسي في  كما توصي الورشة بضرورة التعجيل بتفعيل دور اسأستا  الوصي في الج ع المشترك -8

 .د.م.دمج طلبة الج ع المشترك في الفضاء الجامعي للكلية والقسم، وفي التناغم مع متطلبات نظام ل
 .وتوصي الورشة ك لك بتفعيل دور رؤساء المشاريع ومسؤولي التخصصات على مستوى قسم العلوم اإلسالمية -9

، إعادة ضبط المقترح المقدم من طرف قسم العلوم اإلسالميةوالتوصيات الم كورة، تم  وعليه، وفي ضوء المناقشات
بخصوص مقاييس سداسيي الج ع المشترك وفقا ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 :التاليللتوزيع 
 السداسي الثاني السداسي اسأول السداسي

 الصفة الرصيد ياسالمق الصفة الرصيد المقياس الوحدة

 
 وحدة
 التعليم

 األساسي

 تطبيق 10 الترتيل وحفظ القرآن تطبيق 10 الترتيل وحفظ القرآن

 تطبيق+ محاضرة  10 (أركان اإليمان)العقيدة اإلسالمية  تطبيق+ محاضرة  10 مدخل إلى علم العقيدة

 تطبيق+ محاضرة  12 (زكاة والحجال)فقه العبادات  تطبيق+ محاضرة  12 (الصالة والصوم)فقه العبادات 

 محاضرة 12 مدخل إلى علوم الحديث محاضرة 12 مدخل إلى علوم القرآن

 محاضرة 10 مدخل إلى أصول الدعوة محاضرة 10 مدخل إلى علم أصول الفقه

 محاضرة 12 مدخل إلى علم االقتصاد محاضرة 12 مدخل إلى العلوم القانونية

ج البحث في العلوم اإلنسانية منه وحدة التعليم المنهجي
 واإلسالمية

تقنيات التعبير والتلخيص الشفهي  محاضرة 13
 والكتابي

 محاضرة 13

 وحدة التعليم
 االستكشافي

 محاضرة 13 تاريخ الخلفاء-التاريخ اإلسالمي محاضرة 13 سيرة نبوية -التاريخ اإلسالمي

 تطبيق 13 3لنحو ا –اللغة العربية  تطبيق 13 0النحو  –اللغة العربية 

 تطبيق 13 3اللغة اإلنجليزية  تطبيق 13 0اللغة اإلنجليزية  وحدة التعليم األفقي

 
 (.05.05) رفعت الجلسة في يومه وتاريخه على الساعة الرابعة مساء إال ربع

 

 رئيس القسم


