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يستعرض هذا الدليل

النظام الداخيل ملعهد العلوم االجتامعية، نظام مركز األبحاث يف املعهد،

إضافة إىل الربامج األكادميية وملخصات املقررات عىل مستوى اإلجازة واملاسرت البحثي واملهني.





كلمة رئيس الجامعة اللبنانية

البروفسور فؤاد أيوب 

ــدة  ــه الجدي ــال برامج ــن خ ــي م ــي والبحث ــاره األكادمي ــة مس ــوم اإلجتامعي ــد العل ــم معه يُدعِّ

ــي  ــح أهــاً للرســالة الت ــه يك يصب ــز األبحــاث في ــه الجــادة يف تنشــيط مرك ــن خــال محاوالت وم

ــان عــىل  ــة يف  لبن ــة إرفــد ليشــكل الرافعــة التنموي أنشــئ ألجلهــا عندمــا أوصــت بتأسيســه بعث

ــي.  ــي والعلم ــتويني البحث املس

إن علــم االجتــامع، كــام يقــول بورديــو، ال يســتحق ســاعة مــن الجهــد، إن ظلــت معارفــه 

الخرباتيــة بــني الخــرباء أنفســهم. فإمياننــا بأهميــة هــذا املعهــد وبــدوره يف بنــاء قــدرات طابــه، 

ــر. ــو كب ــم، ه ــجون مجتمعه ــوم وش ــاً يف هم ــني فعلي ــوا منخرط ليكون

ونحــن نعتــرب أن أول الغيــث قطــرة. فالنشــاطات األكادمييــة بــدأت مامحهــا تتبلــور مــن خــال 

ــة التــي نظمهــا املعهــد وغرهــا مــن  هــذا الدليــل، كــام مــن خــال النــدوات والحلقــات البحثي

ــا بهــا.  ــة التــي وعدن النشــاطات األكادميي

بالتوفيق      

بروت، آذار، 2017





كلمة عميدة معهد العلوم االجتماعية

أ.د. مارلين حيدر نجار

أنشــئ معهــد العلــوم االجتامعيــة يف الجامعــة اللبنانيــة بتوصيــة مــن بعثــة إيرفــد، يف العــام 1959، النجــاز 

ــام  ــا الشــمويل. ويف الع ــان مبعناه ــة يف لبن ــط للتنمي ــن أجــل التخطي ــة م ــة واالقتصادي الدراســات االجتامعي

1960، أســند إليــه دوران أساســيان هــام إعــداد الــكادرات والباحثــني. ولقــد لحــظ مرســوم إنشــاء هــذا املعهــد 

ــة  ــدور واألهمي ــة. إن االضــاءة الدامئــة عــىل ال أيضــاً إقامــة أول مركــز للبحــث العلمــي يف الجامعــة اللبناني

الوطنيــة ملعهــد العلــوم االجتامعيــة، وللوظائــف التــي يؤديهــا هــي حــٌق وواجــب.

ــياً  ــاً أساس ــكلت هدف ــامء، ش ــتدامة الن ــة مس ــق رؤي ــد، وف ــدة للمعه ــة جدي ــط النطاق ــة التخطي إن محاول

وضعنــاه نصــب أعيننــا منــذ اليــوم األول للتكليــف مبهــام عــامدة العلــوم االجتامعيــة. ســاعدنا يف ذلــك الحركــة 

ــة  ــل. وبروحي ــرتاتيجية للعم ــة االس ــوح الرؤي ــددت بوض ــج. فح ــج واملناه ــر الربام ــد لتطوي ــة يف املعه القامئ

طموحــة، تــمَّ التخطيــط الســتكامل مســرة تطويــر الربامــج األكادمييــة وفــق نظــام الـــ LMD، ووفــق العاقــة 

الجدليــة االرتقائيــة والواجبــة بــني املســتوى األكادميــي وســوق عمــل خريجــي املعهــد يف لبنــان والخــارج.

ــمَّ  ــذي ت ــي ال ــي واملهن ــقيه البحث ــرت بش ــازة واملاس ــتوى االج ــىل مس ــدة ع ــج الجدي ــت الربام ــوم، طبق الي

اســتحداث اختصاصاتــه، لتزيــد مــن ربــط املعهــد بحاجــات وتطلعــات أســواق العمــل الجديــدة. وقــد رافــق 

ــا مســائل  ــز األبحــاث، وكله ــر النظــام الخــاص مبرك ــد وتطوي ــاز النظــام الداخــيل للمعه ــق إنج هــذا التطبي

رضوريــة لتأســيس أرضيــة صلبــة لإلنطاقــة الجديــدة. ولقــد تــّم التوصــل أيضــاً إىل تفعيــل بعــض إتفاقيــات 

التعــاون مــع الــوزارات، ال ســيام منهــا وزارة الشــؤون االجتامعيــة. ويف أجندتنــا عــدد مــن املشــاريع الهادفــة 

ــة ألســاتذة املعهــد. ــة اختياري ــاً، إطــاق دورات تدريبي ــة. وســيتم قريب ــر القــدرات األكادميي إىل تطوي

ــدأ الشــفافية  ــد مــن تطبيــق مب ــكار األســاليب والوســائل التــي تزي ــا الســعي البت ويبقــى مــن أهــم أهدافن

ســواء يف عاقتنــا مــع الزمــاء األســاتذة أو مــع الطــاب. فديناميــة العاقــة وشــفافيتها هــي التــي تســهم يف 

التطويــر الــذايت واملســتدام، وهــي التــي ســتضعنا حكــامً عــىل الخــط الســليم للعمــل وفــق منطــق الجــودة 

التــي نطمــح بتحقيقهــا ملعهدنــا.

بروت، آذار، 2017



كلمة رئيسة مركز األبحاث 

أ.د. مها كيال

بخطــى حثيثــة نعمــل عــىل تفعيــل مركــز األبحــاث يف معهــد العلــوم االجتامعيــة. فبعــد أن جددنــا النظــام 

ــوم  ــا لدليــل معهــد العل ــدة، جــاء تحضرن الداخــيل ليواكــب واقــع املعهــد الحــايل وواقــع برامجــه الجدي

االجتامعيــة لنظهــر مــن خالــه هويتنــا التنظيميــة األكادمييــة منهــا واالداريــة، ولنواكــب طابنــا بحثيــاً مــن 

خــال دليــل الطالــب الــذي ســيعني يف ضبــط ويف توضيــح املعايــر الفنيــة والبحثيــة. طموحنــا أن يشــكل 

مركــز األبحــاث الحاضنــه التــي تســعى لربــط البحــث العلمــي بحاجــات املجتمــع  وبالتطويــر املعــريف يف 

آن، وطموحنــا األكــرب أن يصبــح املركــز هــو املكنــز لكافــة العناويــن البحثيــة عــىل مســتوى املعهــد. 

نحــن نعمــل كذلــك عــىل بنــاء تواصــل أوســع مــع طابنــا وأســاتذتنا ومــع كل املهتمــني بالتشــبيك املعــريف 

ــة  ــر كاف ــعى لن ــز، ونس ــاص باملرك ــرتوين خ ــع الك ــال موق ــن خ ــراداً، م ــت أم أف ــات كان ــا، مؤسس معن

ــى  ــد وصــوالً لألبحــاث واملؤمتــرات وحت ــة املعه ــن مجل ــدءاً م ــاً ب ــز الكرتوني ــن املرك األبحــاث الصــادرة ع

ــا. ــزة لطــاب املاســرت يف معهدن ــة املمي ــرات البحثي املذك

ــة  ــة مــن خــال النــدوات واملؤمتــرات، كــام مــن خــال األبحــاث الفردي ــا البحثي ــا أن نفعــل مخترباتن أملن

ــا ســنعمل الكثــر يك نطــور مركــز األبحــاث وفــق اآلمــال  والجامعيــة. لــن نعــد بالكثــر، لكــن األكيــد أنن

ــر املســتدام. ــه، وهــي آمــال كبــرة وواعــدة بالتطوي املرصــودة ل

بروت، آذار ، 2017
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١3

التعليم كام الفن، إبداع مستمر يتطور من خالل
ما يثريه من لقاءات )معرفية( دامئة التجدد. 
 Albert Jacquard البري جاكار

أواًل : نظام معهد العلوم االجتماعية

1. الرسالة

تتمثــل رســالة املعهــد يف فتــح مجــال التحصيــل العلمــي واملعــريف أمــام طابــه، وإعدادهــم إعــداداً عاليــاً ومتخصصــاً، 

ــة  ــة يف مقارب ــة واملهني ــؤولية العلمي ــل املس ــة تحم ــة بغي ــة والتقني ــة واملنهجي ــس العلمي ــربة واألس ــم بالخ وتزويده

ــة الجامعــة،  ــة الوطني ــد الهوي ــات املنتجــة، ويف ســبيل توطي ــة ويف القطاع ــة يف مؤسســات الدول املشــكات املجتمعي

وتتمثــل رســالته كذلــك يف املســاهمة بتحقيــق التنميــة الشــاملة واملتكاملــة للمجتمــع اللبنــاين، ويف تعزيــز انفتاحــه 

الحضــاري، ويف توســيع مجــاالت التعــاون العلمــي والثقــايف اللبنــاين مــع الخــارج.

2. األهداف

ــال الدراســات  ــة يف مج ــة حاجــات مؤسســات الدول ــة تســمح بتلبي ــة هادف ــة وبحثي ــة تعلمي 1( إطــاق دينامي

ــة. ــة والدولي ــد واملؤسســات اإلقليمي ــني املعه ــذه املؤسســات وب ــني ه ــة ب ــيد العاق ــط وترش ــات والتخطي واملعلوم

2( رفع مستوى تعليم علم االجتامع والتعمق يف ميادينه املختلفة يف املرحلة الجامعية.

3( إقامــة النــدوات واملؤمتــرات العلميــة حــول قضايــا املجتمــع يف املجــاالت االجتامعيــة املتعــددة التــي يختــص 

بهــا املعهــد، واملشــاركة يف املؤمتــرات التــي تقيمهــا أطــراف أخــرى.

4( إجــراء البحــوث والدراســات النظريــة والحقليــة، األساســية والتطبيقيــة، التــي تعنــى بدراســة قضايــا املجتمــع 

اللبنــاين وامتداداتهــا الخارجيــة وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب الدراســات العليــا عــىل القيــام بهــذه 

األبحــاث والدراســات وحثهــم عــىل نرهــا. 

5( إصدار مجلة علمية محكمة لنر األبحاث والدراسات واملقاالت العلمية يرف عليها مركز األبحاث.

ــة  ــة اللبناني ــات ومعاهــد الجامع ــة القامئــة يف كلي ــرق البحثي ــربات والف ــز األبحــاث واملخت ــع مراك 6( التعــاون م

ــة. ــانية واالجتامعي ــوم االنس ــوراه يف اآلداب والعل ــايل للدكت ــد الع ــيام املعه ــه، الس ــة باختصاص املتصل

ــة، وفقــاً  ــح املؤسســات ذات الصل 7( تقديــم االستشــارات العلميــة وتنفيــذ الدراســات امليدانيــة والحقليــة لصال

لألنظمــة املرعيــة االجــراء.

8( التعــاون مــع مؤسســات التعليــم العــايل يف الــدول العربيــة واألجنبيــة يف مياديــن تخصــص املعهــد مــن أجــل 

تبــادل الخــربات واملعــارف وتوطيــد أوارص العاقــات األكادمييــة املشــرتكة.

9( اجراء دورات تدريبية لصالح املؤسسات يف القطاعني العام والخاص يف حقول اختصاص املعهد.
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3. نظام الشهادات واالختصاصات واالنتساب

يعد املعهد طابه لنيل الشهادات اآلتية : اإلجازة واملاستر

1.3. اإلجازة 

اإلجازة يف العلوم االجتامعية )Licence بالفرنسية وBachelor باالنكليزية(

- رشوط االنتساب لتحضر شهادة اإلجازة يف العلوم االجتامعية :

• أن يكون الطالب حائزاً عىل شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

• أن يخضــع الطــاب الجــدد املســجلني يف املعهــد الختبــار باللغــة األجنبيــة )الفرنســية أو االنكليزيــة( يف الفــروع 

بالتنســيق مــع مكتــب اللغــات األجنبيــة يف الجامعــة اللبنانيــة بقــرار مــن مجلــس الوحــدة.

ــزم مبتابعــة دورة مكثفــة يف  ــة )مســتوى A1( يُل ــار اللغــة األجنبي ــال عامــة دون 20/10 يف اختب • كل طالــب ين

هــذه اللغــة. كــام يشــرتط نجاحــه يف امتحــان نهايــة الــدورة رشطــاً مســبقاً للتســجيل األكادميــي يف مقــررات اللغــة 

االجنبيــة املعتمــدة يف منهــاج املعهــد.

• ميكــن للطــاب املقبولــني لتحضــر شــهادة اإلجــازة، ممــن درســوا يف إحــدى كليــات الجامعــة اللبنانيــة األخــرى، 

ــك النظــام  ــا ســابقاً. ويعتمــد يف ذل ــوا عليه ــي حصل ــة بعــض املقــررات الت ــب معادل أو يف جامعــات أخــرى، طل

الخــاص الــذي تعــده لجنــة املعــادالت يف معهــد العلــوم االجتامعيــة بــإرشاف العميــد، رشط أن ال يتعــارض مــع 

النظــام العــام للمعــادالت يف الجامعــة اللبنانيــة، وأن ال يتجــاوز الخمســة وســبعني رصيــداً )75( وذلــك وفــق نظــام 

االرصــدة يف الجامعــة اللبنانيــة.

- ميكن للطالب يف مرحلة اإلجازة :

• أن يختــار يف كل مــن الفصلــني الخامــس والســادس مجموعــة اختياريــة مــن فــرع آخــر مــن فــروع املعهــد دون 

االنتســاب إليــه وذلــك مبوافقــة مديــري الفرعــني املعنيــني.

• تعديــل اختيــاره يف كل مــن الفصلــني الخامــس والســادس خــال فــرتة 15 يومــاً عــىل األكــر وذلــك باســتبدال 

مجموعــة اختياريــة مبجموعــة إختياريــة أخــرى :

- يف فرعه مبوافقة مدير الفرع نفسه.

- يف فرع آخر مبوافقة مديري الفرعني.

مالحظة : تحفظ يف جميع الحاالت أحقية الطالب الذين ال ينتقلون من فرع إىل آخر وال يبدلون خياراتهم.

2.3. املاسرت

املاسرت )Master بالفرنسية واالنكليزية( وهي عىل نوعني بحثي ومهني.

1.2.3. املاسرت البحثي

• االختصاصات :

1( علم االجتامع ويتضمن املسارات التخصصية اآلتية :

أ. علم اجتامع العائلة 

ب. علم اجتامع الرتبية 

ج. علم اجتامع املعرفة والثقافة 
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د. علم اجتامع السياسة

ه. علم اجتامع العمل

2( األنرتوبولوجيا 

3( التنمية االقتصادية واالجتامعية 

4( علم السكان 

5( السياسات االجتامعية

6( علم النفس االجتامعي 

• رشوط قبول الطالب يف مرحلة املاسرت البحثي :

ــة يف  ــوم االجتامعي ــد العل ــن معه ــامع م ــم االجت ــة أو عل ــوم االجتامعي ــازة يف العل ــهادة اإلج ــازة ش 1( حي

الجامعــة اللبنانيــة أو مــن جامعــة معــرتف بهــا ومعادلــة هــذه الشــهادة وفًقــا لألصــول، عــىل أن يتّــم عنــد 

االقتضــاء تســديد اختيــار الطالــب الختصــاص أو ملســار تخصــي بنــاًء عــىل دراســة ملفــه مــن قبــل لجنــة 

ــد.  مختصــة يكلفهــا العمي

2( الحصــول عــىل معــدل وســطي ال يقــل عــن 60 /100 لطــاب املعهــد )أي معــدل تراكمــي GPA ال يقــل 

عــن 3 مــن 5 وفــق ســلم الدرجــات املعتمــد يف الجامعــة اللبنانيــة(، أو معــدل ال يقــل عــن 100/70 لطــاب 

الجامعــات األخــرى )أي معــدل تراكمــي GPA ال يقــل عــن 3.5 مــن 5 وفــق ســلم الدرجــات املعتمــد يف 

الجامعــة اللبنانيــة(.

ــة  ــات الجامعــة اللبناني ــني لتحضــر شــهادة املاســرت، ممــن درســوا يف إحــدى كلي 3(  ميكــن للطــاب املقبول

ــة بعــض املقــررات التــي حصلــوا عليهــا ســابقاً )يف املاســرت(.  األخــرى، أو يف جامعــات أخــرى، طلــب معادل

ــإرشاف  ــة ب ــوم االجتامعي ــد العل ــادالت يف معه ــة املع ــده لجن ــذي تع ــاص ال ــام الخ ــك النظ ــد يف ذل ويعتم

العميــد، رشط أن ال يتعــارض مــع النظــام العــام للمعــادالت يف الجامعــة اللبنانيــة، وأن ال يتجــاوز الثاثــني 

ــة. ــة اللبناني ــق نظــام االرصــدة يف الجامع ــك وف ــداً )30(، وذل رصي

• الرسالة البحثية :

يقــدم طالــب املاســرت البحثــي رســالة بحثيــة يف حقــل االختصــاص أو املســار التخصــي تســاوي 30 رصيــداً. 

)للتوســع أكــر يف خصائــص الرســالة البحثيــة، أنظــر دليــل كتابــة الرســالة البحثيــة واملهنيــة يف معهــد العلــوم 

االجتامعيــة للعــام الجامعــي 2016 - 2017( .

2.2.3. املاسرت املهني

• االختصاصات :

1( علم االجتامع وادارة املوارد البرية.

2( االدارة االقتصادية واالجتامعية.

3( االرشاد والتوجيه النفس اجتامعي.

4( هندسة مشاريع االقتصاد االجتامعي والتعاضدي.

5( سوسيو انرتوبولوجيا املدينة.

6( التنمية املستدامة واملسؤولية االجتامعية والبيئية للمنظامت.
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• رشوط قبول الطالب يف مرحلة املاسرت املهني :

1( حيــازة شــهادة اإلجــازة يف العلــوم االجتامعيــة مــن معهــد العلــوم االجتامعيــة، أو شــهادة اإلجــازة مــن 

ــس  ــرتاح مجل ــىل اق ــاء ع ــة بن ــس الجامع ــا مجل ــات يحدده ــة يف اختصاص ــة اللبناني ــات الجامع ــدى كلي اح

ــا  ــرتف به ــة مع ــن جامع ــامع م ــم االجت ــة أو عل ــوم االجتامعي ــازة يف العل ــهادة اإلج ــازة ش ــدة، أو حي الوح

ــول. ــا لألص ــهادة وفًق ــذه الش ــة ه ومعادل

2( الحصــول عــىل معــدل عــام يف مجمــوع مقــررات اإلجــازة ال يقــل عــن 55/ 100 لطــاب املعهــد والجامعــة 

ــة )أي معــدل تراكمــي GPA ال يقــل عــن2,75  مــن 5 وفــق ســلم الدرجــات املعتمــد يف الجامعــة  اللبناني

اللبنانيــة(، أو معــدل ال يقــل عــن 65 /100 )أي معــدل تراكمــي GPA ال يقــل عــن 3.25 مــن 5 وفــق ســلم 

الدرجــات املعتمــد يف الجامعــة اللبنانيــة(، لطــاب الجامعــات االخــرى. 

• التدريب والرسالة يف املاسرت املهني :

ــل  ــق حق ــة وف ــب يف مؤسس ــروع أو تدري ــة و/أو م ــة ميداني ــي دراس ــرت املهن ــاج املاس ــن منه 1( يتضم

ــك برســالة  ــوج ذل ــة ال تقــل عــن 8 أســابيع )250 ســاعة كحــد أدىن(، عــىل أن يت ــه الزمني االختصــاص، مدت

ــداً. ــاوي 30 رصي ــب، وتس ــا الطال ــة يعده مهني

2( يحــدد املعهــد باالتفــاق بينــه وبــني املؤسســة )العامــة أو الخاصــة( املعنيــة بالتدريــب يف املاســرت املهنــي، 

ــة  ــب يف املؤسس ــة التدري ــن عملي ــؤول ع ــرف واملس ــتاذ امل ــام األس ــواه ومه ــب ومحت ــذا التدري ــدف ه ه

وذلــك يف إطــار توقيــع بروتوكــوالت تعــاون ثنــايئ بــني املعهــد واملؤسســات العامــة والخاصــة املعتمــدة مــن 

قبــل املعهــد يف مجــال التدريــب.

)للتوسع أكر يف خصائص الرسالة املهنية، أنظر دليل الطالب(

3.2.3. لجان مناقشة الرسائل يف املاسرت املهني والبحثي :

يعني رئيس الجامعة لجنة ملناقشة رسالة املاسرت البحثي واملهني بناًء عىل اقرتاح العميد.

مالحظات هامة : 

عىل مستوى االنتساب للامسرت املهني والبحثي :

- يجــوز للطالــب االنتقــال مــن اختصــاص أو مســار تخصــي إىل آخــر يف املاســرت البحثــي أو املهنــي رشط حيــازة 

رشوط القبــول الخاصــة باملاســرت املســتهدف وبعــد موافقــة مجلــس الوحــدة عــىل ملفــه األكادميــي وتوفــر أماكــن 

شــاغرة يف االختصــاص أو املســار التخصــي املطلــوب االنتقــال إليــه. يقــدم طلــب االنتقــال قبــل شــهر عــىل األقــل 

مــن بــدء الفصــل الــدرايس، ويف حــال املوافقــة يحتفــظ الطالــب باملقــررات واألرصــدة التــي ســبق لــه الحصــول 

عليهــا إذا كانــت معتمــدة يف االختصــاص أو املســار التخصــي الجديــد.

- يحــق للطالــب الــذي أنهــى املاســرت املهنــي أو البحثــي يف أحــد االختصاصــات أو املســارات التخصصيــة، التســجيل 

ــروط  ــه ال ــرت في ــاٍن بهــدف الحصــول عــىل شــهادة ماســرت أخــرى، إذا توف يف اختصــاص أو مســار تخصــي ث

ــص  ــررات التخص ــع مق ــل م ــق أو تتامث ــي تتطاب ــررات الت ــن املق ــى م ــىل ان يعف ــهادة، ع ــذه الش ــة به الخاص

املســتهدف يف حــال وجودهــا.
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4. نظام التسجيل 

يقوم الطالب بنوعني من التسجيل :

1( التسجيل اإلداري : يتّم بداية العام الدرايس.

ــم خــال عــرة أيــام قبــل بــدء التدريــس يف بدايــة كل فصــل درايس حيــث يحــدد  2( التســجيل األكادميــي : يتّ

ــك مبســاعدة  ــدأ األســبقية، وذل ــا خــال هــذا الفصــل، مــع مراعــاة مب ــي يرغــب مبتابعته ــب املقــررات الت الطال

األســاتذة املكلفــني لهــذا الغــرض، مــن أعضــاء لجنــة التوجيــه األكادميــي بقــرار مــن مجلــس الوحــدة.

مالحظات هامة : 

- ميكــن للطالــب االنتقــال مــن فــرع إىل فــرع آخــر يف املعهــد خــالل فــرتة 15 يومــاً عــىل األكــر مــن بــدء التدريــس 

يف الفصــل، وبعــد حصولــه عــىل موافقــة العميــد بنــاًء عــىل توصيــة مديــري الفرعــن املعنيــن.

- يحــق للطالــب أن يعيــد النظــر يف تســجيله األكادميــي خــالل فــرتة عــرة أيــام عــىل األكــر مــن بــدء التدريــس يف 

الفصــل، كــام ميكنــه إلغــاء تســجيله يف بعــض املقــررات خــالل فــرتة شــهر عــىل األكــر مــن بــدء الفصــل الــدرايس.

- ال يجــوز للطالــب أن يتســجل يف مقــررات يزيــد مجمــوع ارصدتهــا عــىل 30 رصيــداً يف الفصــل الواحــد إال إذا كان 

راســباً يف مقــررات ســابقة، أو متخلفــاً عنهــا. يف هــذه الحالــة، يحــق لــه أن يتســجل يف ســتة أرصــدة إضافيــة رشط أن 

يتســجل أوالً يف املقــررات التــي رســب فيهــا ويســتكمل تســجيله يف مقــررات جديــدة مــع مراعــاة قواعــد االرتبــاط 

لألسبقية.

- ميكــن اعتبــار الطالــب مســجالً إداريــاً يف الســنة الثانيــة مــن مرحلــة اإلجــازة إذا حصــل بالنجــاح أو باالعفــاء أو بهام 

معــاً عــىل ســتة وثالثــن رصيــداً )36( عــىل االقــل. كــام ميكــن اعتبــار الطالــب مســجالً إداريــاً يف الســنة الثالثــة مــن 

مرحلــة اإلجــازة إذا حصــل بالنجــاح أو باالعفــاء أو بهــام معــاً، عــىل ســتة وتســعن رصيــداً )96( عــىل األقــل.

5. نظام الحضور

يعتــرب الحضــور إلزاميــاً يف األعــامل املوجهــة واألعــامل املوجهــة – الحقليــة. إذا تدنــت نســبة حضــور الطالــب يف هــذه 

األعــامل عــن الـــ 60% مــن الســاعات املخصصــه لهــا، مينــع الطالــب مــن التقــدم إىل اإلمتحــان النهــايئ. إال إذا تقــدم 

بعــذر مقبــول وألســباب قرسيــة أو ظــروف قاهــرة وبــاألوراق الثبوتيــة التــي تــربر ذلــك والتــي يوافــق عليهــا مجلــس 

الوحــدة بنــاًء عــىل اقــرتاح مجلــس الفــرع. 

6. الفرتة الزمنية للفصل الدرايس

تــوزع ســاعات التدريــس يف املقــرر يف الفصــل عــىل عــدد أســابيع التدريــس الفصليــة الفعليــة املحــددة بـــ 13 أســبوعاً 

كحــد أدىن.

7. نظام التقييم واالمتحان 

1( يعتمــد نظــام التقييــم املســتمر ونظــام اإلمتحانــات النهائيــة الفصليــة يف جميــع املقــررات، وال تتجــاوز مــدة 

اإلمتحــان النهــايئ للمقــرر ســاعتني.

2( تتكــون العامــة النهائيــة للمقــررات التــي تخضــع إلمتحــان فصــيل نهــايئ مــن عامــة التقييــم املســتمر وعامــة 

اإلمتحــان الفصــيل عــىل النحــو اآليت : 
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3( يســتخدم يف التقييــم املســتمر أســاليب التقييــم املختلفــة : اعــامل موجهــة )إعــداد تقاريــر، ابحــاث ومذكــرات 

دراســية،..إلخ..(، و/ أو اعــامل موجهــة – حقليــة، اختبــارات خطيــة )امتحــان جــزيئ ملــدة ســاعة(. تحفــظ 

ــم البحــث الحقــيل يف قســم شــؤون الطــاب. ــم املســتمر وتقيي مســتندات التقيي

4( تجــرى اإلمتحانــات النهائيــة لــكل مقــرر يف نهايــة الفصــل، عــىل أن يســتفيد الطــاب الراســبون يف الــدورة األوىل 

يف الفصلــني، مــن دورة ثانيــة.

ــة يف كل  ــني األوىل والثاني ــن الدورت ــات كل م ــدم إىل إمتحان ــاً للتق ــاً رضوري ــي رشط ــجيل األكادمي ــرب التس 5( يعت

فصــل.

6( يف حــال تخلــف الطالــب عــن تقديــم اإلمتحــان الجــزيئ يف الفصــل ألســباب قرسيــة أو لظــروف قاهــرة، يعــود 

ملجلــس الوحــدة القــرار بشــأنه.

ــدورة  ــال صفــراً يف اإلمتحــان الخطــي النهــايئ ملقــرر مــا، الطالــب الــذي تخلــف عــن هــذا اإلمتحــان يف ال 7( ين

األوىل مهــام كانــت األعــذار أو األســباب. وإذا تخلــف عــن هــذا اإلمتحــان يف الــدورة الثانيــة ألســباب قرسيــة أو 

لظــروف قاهــرة يحــق لــه إجــراء امتحــان اســتلحاقي بقــرار رئيــس الجامعــة بنــاءً عــىل توصيــة مجلــس الوحــدة.

ــذه  ــم املســتمر له ــة التقيي ــل عام ــدورة األوىل، ترّح ــر نتيجــة امتحــان ال ــرر أو أك ــب يف مق 8( إذا رســب الطال

املقــررات إىل الــدورة الثانيــة فقــط، وإذا تخلــف أو رســب عــن تقديــم اإلمتحــان النهــايئ يف الــدورة الثانيــة يســقط 

حقــه يف االســتفاده مــن عامــة التقييــم املســتمر يف العــام األكادميــي الاحــق.

9( ال يحــق للطالــب املتأخــر دخــول قاعــة اإلمتحــان إذا تجــاوز تأخــره الخمــس عــرة دقيقــة وال يســمح ألي 

طالــب بالخــروج مــن قاعــة اإلمتحــان قبــل انقضــاء ثاثــني دقيقــة عــىل البــدء بــه.

ــكام  ــاً لألح ــدورة وفق ــررات ال ــل مق ــن كام ــرم م ــش يح ــة غ ــش أو محاول ــا بالغ ــط متلبَس ــب يضب 10( كل طال

ــراء. ــة اإلج ــني املرعي والقوان

11( يحــق للطالــب التقــدم بطلــب للتثبــت مــن عــدم وقــوع خطــأ مــادي يف عامــة مقــرر مــا خــال أســبوع عــىل 

األكــر مــن تاريــخ إعــان نتيجــة هــذا املقــرر. تدقــق مســابقة الطالــب مــن قبــل اللجنــة الفاحصــة للمســابقة 

بــارشاف مديــر الفــرع، وإذا تبــني وجــود خطــأ مــادي، تعــدل العامــة بإجــامع الحارضيــن وتوقيعهــم عــىل محــر 

يثبــت ذلــك.

12( يعتــرب الطالــب ناجحــاً يف مقــرر مــا ويحصــل تاليــاً عــىل األرصــدة املخصصــة لــه إذا حصــل عــىل عامــة نهائيــة 

100/50 عــىل األقــل أو عــىل عامــة دون ال 50 وال تقــل عــن 40 رشط أن يكــون قــد أكمــل تســجيله يف مقــررات 

الفصــل كافــة وحصــل عــىل )معــدل مثقــل(ال يقــل عــن %55.
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ثانيًا : مركز األبحاث في معهد العلوم االجتماعية
1. الرسالة 

بنــاء معرفــة علميــة قــادرة عــىل فهــم املجتمــع بدينامياتــه، ومهتمــة برصــد تغراتــه مــن خــال رؤيــة وقــراءة تنمويــة 

مســتدامة؛ تحقيــق انفتــاح أكادميــي وخــربايت هدفــه خدمــة السياســات الوطنيــة مــن منظــور علمــي؛ إعــداد طاقــات 

بريــة متخصصــة متلــك خــربات التفاعــل مــع متطلبــات محيطهــا يف كافــة مياديــن العلــوم االجتامعيــة؛ تطويــر الحراك 

ــة،  ــادل أكادميــي مــع املؤسســات الجامعي ــدوات، تب ــذي ينتجــه املعهــد ونــره مــن خــال : مؤمتــرات، ن العلمــي ال

اصــدار دوريــات، وكتــب يف العلــوم االجتامعيــة ...

2.  األهداف 

• فهــم ودراســة واقــع املجتمــع اللبنــاين وفــق خصوصيــات وتنــوع مقاربــات مياديــن العلــوم االجتامعيــة املؤطــرة 

يف مختــربات مركــز األبحــاث؛

• استراف التحوالت املجتمعية وقراءتها وفق منظور تنموي مستدام؛

• اســتعادة دور معهــد العلــوم االجتامعيــة الــذي أنشــئ ألجلــه، وذلــك مــن خــال امــداد مؤسســات القطاعــني 

العــام والخــاص يف املجتمــع بالدراســات واالحصــاءات واالستشــارات التــي تســاهم يف مختلــف السياســات الوطنيــة 

القطاعيــة املبنيــة وفــق أســس علميــة واقعيــة؛

• تكوين وإعداد الطاب يف املاسرت وفق ما تتطلبه دينامية نظام الـ LMD، وذلك من خال :

• تنظيــم ورش عمــل ومؤمتــرات ونــدوات تفعــل عاقــة الطالــب مبســائل بيئتــه وبــكل مــا هــو جديــد يف مجــاالت 

؛  تخصصه

• تعليم طاب االختصاصات االجتامعية املتنوعة عىل القيام باألبحاث البينمناهجية؛

• تنظيــم املؤمتــرات املحليــة، االقليميــة والدوليــة يف شــتى مياديــن العلــوم االجتامعيــة، ملســاعدة أســاتذة املعهــد 

عــىل تطويــر انتاجاتهــم البحثيــة بشــكل مســتدام، ولتوفــر منــرب علمــي لهــم للتفاعــل مــع أقرانهــم الباحثــني عــىل 

املســتويني املعــريف والخــربايت.

ــة  ــة وكاف ــة اللبناني ــة يف الجامع ــوم االجتامعي ــد العل ــني معه ــربايت ب ــي والخ ــادل األكادمي ــر التب ــني وتطوي • متت

ــاث. ــز األبح ــة مراك ــة، وكاف ــة والدولي ــة، االقليمي ــات املحلي الجامع

3. مهام املركز

ــك  ــد، وذل ــي يف املعه ــث العلم ــة البح ــة إلدارة عملي ــة العام ــع السياس ــدة، وض ــد الوح ــإرشاف عمي ــز، ب ــوىل املرك يت

اســتناداً إىل أهــداف الخطــة االســرتاتيجية التــي وضعهــا هــذا املركــز لنفســه. كــام يتــوىل وضــع هيكليتــه التنظيميــة 

ــي يف الوحــدة. ــق البحث ــة إىل انشــاء قاعــدة معلومــات للتوثي ــا، اضاف ــة عمله وآلي

4.  مهام املجلس العلمي

• اقرتاح سياسة الوحدة البحثية ضمن خطة الجامعة للبحث العلمي، ووفق املشاريع املقدمة للمركز.

• اقــرتاح برامــج تفعيــل النشــاط العلمــي يف الوحــدة وتنظيــم املؤمتــرات والنــدوات العلميــة ودورات االختصــاص 

وورش العمــل واصــدار املنشــورات املتعلقــة بالبحــوث العلميــة.

• اقرتاح مروع موازنة البحث العلمي يف الوحدة.

• اقرار التقرير السنوي عن النشاط البحثي يف الوحدة.
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• تنظيم املؤمترات، الندوات العلمية، دورات االختصاص وورش العمل.

• اقرتاح التعاقد واستضافة خرباء محليني أو دوليني وفق الحاجة.

5. املختربات البحثية 

• مخترب علم االجتامع

• مخترب االنرتوبولوجيا

• مخترب علم النفس االجتامعي

• مخترب التنمية

• مخترب الدميوغرافيا

interdisciplinaire مخترب بينمناهجي •

مهام املخترب

• إجراء األبحاث والدراسات

• إنشاء قاعدة معلومات للتوثيق البحثي يف املخترب.

• إقرتاح خطة العمل السنوية للمخترب 

• إقرتاح مروع موازنة املخترب

إدارة املخترب
يرف عىل أعامل املخترب منسق وهو أحد الباحثني يف اختصاص املخترب.

6. الدراسات واألبحاث التي يقوم بها املركز 

• لحساب الجامعة اللبنانية

• لحساب القطاع العام

• لحساب القطاع الخاص أو لحساب أية جهة خارجية أخرى وفقاً للقوانني املرعية االجراء.

7. دورية مركز األبحاث : رشوط النر

ترحــب مجلــة العلــوم االجتامعيــة باســهامات الباحثــني والكتــاب يف مياديــن العلــوم االجتامعيــة كافــة. تعطــى األفضلية 

لألبحــاث األصيلــة. ويقصــد باألصيلــة تلــك التــي ال تقــوم عــىل تجميــع األدبيــات فقــط ولكنهــا تخلــص إىل ابتــداع نــص 

جديــد وربطــه يف إهتاممــات البحــث املطــروح.

الروط العلمية :

• يشرتط يف البحث أال يكون قد قدم للنر يف أية مجلة أخرى سواء تمَّ نره أو مل يتّم. 

ــة تامــة وذلــك  ــم انتقاؤهــم برسي ــة، يتّ • تعــرض البحــوث عــىل محكمــني مــن ذوي االختصــاص والخــربة العالي

لتبــني مــدى أصالتهــا وموافقتهــا لــروط النــر املعمــول بهــا يف املجلــة، ومــن ثــم مــدى صاحيتهــا للنــر.

• يجــوز للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات عــىل املــادة املرســلة وتحتفــظ بحقهــا يف نــر املــادة املجــازة وفــق 

خطــة هيئــة التحريــر واللجنــة اإلستشــارية للمجلــة.

• أن ظهور املادة وترتيبها يف املجلة يخضع العتبارات فنية فقط، وما ينر فيها يعرب عن رأي كاتبها. 
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الروط الفنية :

• تقــدم البحــوث )مدققــة ومصححــة طباعيــاً ولغويــأ( ومنضــدة عىل الحاســوب وفــــق شـــروط النشـــر يف املجلة، 

ــا  ــة نســخ ومعه ــر مطبوعــة عــىل ثاث ــس التحري ــب إىل رئي ــة للباحــث أو الكات ــة بالســرة الذاتي وترســل )مرفق

.CD قــرص

• يرفــق البحــث مبلخــص عنــه ال يزيــد عــن العــرة ســطور، يتضمــن : أ( موضــوع الورقة/القضيــة املطروحــة، ب( 

املنهجيــة املعتمــدة، ج( أبــرز النتائج/األفــكار.

• الخط : 

- يعتمد للخط العريب : Font  Simplified Arabic 14 و12Font  Times New Roman للغات األجنبية.

• تكتــب األســامء األجنبيــة الــواردة يف النــص باللغــة العربيــة، عــىل أن تكتــب عنــد أول ورود لهــا بلغتهــا األصليــة 

بــني قوســني.

• يجــب أال يتجــاوز عــدد الكلــامت يف املقــاالت املرســلة إىل املجلــة 7000 كلمــة، مبــا فيهــا امللخصــات والجــداول 

واملراجــع... 

• يف حــال وجــود مخططــات أو أشــكال توضيحيــة أو مــا يشــبهها فإنــه يتـّـم أخذهــا باملاســحة Scanner وإرفاقهــا 

بامللــف اإللكــرتوين كصــورة.

• ترقيم العناوين يف النص : 

- تعطى العناوين الرئيسية الرتقيم التايل: أوال، ثانيا، ثالثا،.. الخ )كثيف( 

- تعطى عناوين املستوى الثاين الرتقيم التايل: 1.، 2.، 3.،.. الخ. 

- تعطى عناوين املستوى الثالث الرتقيم التايل: أ.، ب.، ج.، .. الخ .

- أمــا املســتويات: الرابــع ومــا بعــده فللمؤلــف أن يختــار مــا يــراه مناســبا فيهــا باســتثناء مــا ورد يف املســتويات 

الثاثــة األوىل. 

• املصادر واملراجع يف منت النص :

- توضــع املصــادر واملراجــع يف مــنت النــص بــني قوســني، بحيــث يذكــر اســم املؤلــف وتاريــخ النــر. مثــال : )النعيمي، 

2005(. وإذا كان للنعيمــي مرجعــان يف العام نفســه، يقــال: )النعيمي، 2005-أ(، و)النعيمــي، 2005-ب(. 

- ال تذكر األلقاب )الدكتور، األستاذ(

- إذا كان هناك أكر من مؤلف تضاف كلمة »وآخرون« )النعيمي وآخرون، 2006(.

- إذا كان هنــاك اقتبــاس أو أراد كاتــب الورقــة اإلحالــة إىل صفحــة معينــة يضــاف رقــم الصفحــة )النعيمــي، 2005، 

ص. 21(.

- إذا كان املرجــع أجنبيــا يذكــر اســم املؤلــف معربــاً يف مــنت النــص، مثــال: ... وهــذا مــا يتفــق مــع مــا توصــل 

)1966 ,Colman( ــان ــه كومل إلي

- املرجــع االلكــرتوين يف مــنت النــص: تنطبــق عليــه قواعــد كتابــة املرجــع الورقــي : )املؤلــف، الســنة والصفحــة إن 

وجــدت( )مثــال : )P. Moliner & J. Vidal: 2003(، إن كان املوقــع لجهــة رســمية تكتــب الجهــة، مثــال : )وزارة 

الشــؤون االجتامعيــة، 2010(

• الهوامش

- تخصص الهوامش للماحظات والروح اإلضافية. وتدرج يف أدىن الصفحة.

- ترقــم الهوامــش آليــا )وليــس يدويــا( عــن طريــق )Insert/References/Footnote( وبصــورة متتابعــة مــن أول 

الورقــة إىل آخرهــا. 
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- الهامش األول يخصص للتعريف بالكاتب : الصفة، مكان العمل، الربيد االلكرتوين

مثال: أستاذ يف معهد العلوم االجتامعية، يف الجامعة اللبنانية- الفرع األول، الربيد االلكرتوين.

• الئحة املصادر واملراجع- قواعد عامة

- توضع الئحة كاملة باملصادر واملراجع يف نهاية الورقة.

- ال يذكر يف هذه الائحة أي مصدر أو مرجع مل يرد يف منت نص الورقة.

- ال يذكر أي مصدر أو مرجع يف منت النص مل يرد يف هذه الائحة.

- ال ترتجم املراجع األجنبية، بل تذكر كام هي )باللغة األصلية(.

- توضع الئحتان منفصلتان: الئحة للمصادر واملراجع العربية والئحة ثانية للمصادر واملراجع األجنبية.

ــاً  ــة أبجدي ــخ.(، مرتب ــب، أطروحات،..ال ــاالت، كت ــتخدمة )مق ــع املس ــادر واملراج ــع املص ــة جمي ــم كل الئح - تض

ــف. ــة للمؤل بحســب اســم العائل

- ال تعطى لائحة املصادر واملراجع أرقاًما تسلسلية، الرتتيب األبجدي يفي بالغرض. 

- إذا كان املرجــع أو املصــدر صــادًرا عــن مؤسســة )حكوميــة أو غــر حكوميــة( وال يوجــد مؤلــف )شــخص( تعتــرب 

املؤسســة هــي املؤلــف. 

• املراجع االلكرتونية

تكتــب املراجــع االلكرتونيــة كــام بقيــة املراجــع الورقيــة، وفــق التسلســل األبجــدي لكنية الباحــث، أو الســم املوقع 

الرســمي، ويذكــر عنــوان املوقــع كامــاً مــع ذكــر تاريــخ اســرتجاع املقــال أو البحــث أو املعلومــة ... يف املوقــع، 

 http://www.un.org/arabic/esa/ageing/arabaging )2013/8/29 مثــال : األمــم املتحــدة، )اســرتجع يف

مالحظــة : إن توفــر املنهجيــة الدقيقــة والتوثيــق الصحيــح للمراجــع وســالمة اللغــة وحســن الصياغــة يعتــرب مــن 

ــة باللغتــن الفرنســية واالنكليزيــة إضافــة إىل  الــروط األساســية للنــر ، كــام ميكــن اســتقبال املقــاالت العلمي

اللغــة العربيــة.
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ثالثًا : اإلجازة في معهد العلوم االجتماعية

ــة مقســمة إىل  ــة شــهادة اإلجــازة وفــق نظــام ال LMD، مدتهــا ثــاث ســنوات أكادميي ــوم االجتامعي مينــح معهدالعل

ســتة فصــول وتتضمــن 180 رصيــداً.

1. هدف اإلجازة :

يهــدف برنامــج اإلجــازة يف نظــام الـــ LMD املعمــول بــه يف معهــد العلــوم االجتامعيــة، إىل رفــع األداء األكادميــي لطاب 

املعهــد مــن خــال توجيــه الجهــد التعليمــي نحــو النشــاط البحثــي التَعلُّمــي، مبــا يعــزز دوره ويبلــور هويتــه كمعهــد 

)إي كإطــار تدريــي وتدريبــي يتمحــور حــول مركــز أبحــاث(.

2. الكفايات :

• ترســيخ التخصــص املتــدّرج يف علــم االجتــامع يف إطــار »مســار« العلــوم االجتامعيــة التــي يتشــابك معهــا عــىل أســاس 

وحــدة اإلجــازة متهيــداً للتفريــع يف مرحلــة املاســرت. 

• تعزيــز األعــامل املوجّهــة والتطبيقيــة والرتكيــز عــىل املــواد التقنيــة واملعلوماتيــة لرفــع الكفايــات الروريــة لتطبيــق 

مبــدأ التعلـّـم باالكتشــاف )التَعلـّـم مــن خــال العمــل( الــذي يُعتــرب نــواة نظــام الـــ LMD ولتســهيل انخــراط الطالــب 

يف مجــال البحــث الــذي يصبــح رئيســياً يف مرحلــة املاســرت.

• توزيع الدروس النظرية واألعامل املوّجهة واألعامل املوجهة الحقلية مبا يتناسب مع نظام األرصدة. 

ــربر  ــا ي ــدل حرصهــا يف الســنة األوىل. وهــذا م ــة ب ــة األجنبي ــن اكتســاب اللغ ــذي يؤّم ــم املتواصــل ال ــر التعلي • توف

ــازة.  ــنوات اإلج ــرة لس ــة، عاب ــة ومتدرّج ــة متواصل ــدة إعدادي ــص وح تخصي

• إعتــامد تقســيم املــواد : إلزاميــة، اختياريــة وحــرة، لتعويــد الطالــب عــىل فهــم حريــة تركيــب معارفــه يف العلــوم 

االجتامعيــة وفــق مــا يرغــب التخصــص بــه يف الدراســات العليــا، مــع إعطائــه مــا يلــزم مــن مــواد تأسيســيه لتخصصــه 

يف مجــال العلــوم االجتامعيــة.

ــة مــع إفســاح املجــال  ــوم االجتامعي • إعتــامد توصيــف موحــد للعناويــن األساســية يف الفــروع الخمــس ملعهــد العل

أمــام أســاتذة املقــرر بتخصيــص وتضمــني هــذه العناويــن وتوصيفهــا )وإعــادة توصيفهــا( دوريــاً مــن خــال تشــاورهم 

وتبعــاً لنظرتهــم الرتبويــة.

 

3. الخيارات املتاحة للطالب املجاز :

• متابعة التخصص يف املاسرتات البحثية. 

• متابعة التخصص يف املاسرتات املهنية. 

• العمــل يف مجــاالت تعنــى يف العلــوم االجتامعيــة يف القطاعــني العــام والخــاص واملنظــامت الدوليــة والربامــج 

واملبــادرات املحليــة : كالجمعيــات األهليــة، مراكــز األبحــاث، االجهــزة اإلحصائية...إلــخ، يف لبنــان والخــارج.
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4. الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCI L1106 - علم اإلجتماع العام 5 50 50
STAT L1107 - ي

اإلحصاء الوصف  5 20 30 50
PSSO L1102 - علم النفس اإلجتماعي 4 40 40
DEMO L1101 - مدخل اىل علم السكان 4 25 15 40
ECON L1105 - مدخل اىل علم اإلقتصاد 4 40 40
PHSO L1101 - الفلسفة اإلجتماعية 3 30 30
LANG L1109 - (سمعي برصي)1لغة أجنبية  2 40 40
DRHO L1100 - حقوق اإلنسان 3 21 15 36

30 226 100 326Total

L1

Semestre 1

 

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
REME L2100 - مراحل البحث اإلجتماعي 4 20 30 50
HIST L2103 - ي لبنان والبلدان العربية

التطور اإلقتصادي واإلجتماعي ف  4 40 40
SOPO L2100 - علم اإلجتماع السياسي 5 30 20 50
TRSO L2100 - التدخل اإلجتماعي 3 20 15 35
DROI L2102 - ي لبنان

يعات ف  الحماية االجتماعية والتشر 2 20 20
ANTH L1101 - وبولوجيا مدخل اىل األنثر 5 40 10 50
LANG L2106 - (سمعي برصي) IIلغة أجنبية  3 60 60
INFO L4102 - المعلوماتية 4 5 45 50

30 175 180 355

L2

Semestre 2

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCI L3102 - ي علم اإلجتماع

مدارس وإتجاهات معارصة ف  5 50 50
REME L3101 - ي العلوم اإلجتماعية

التقنيات ف  5 10 40 50
ANSO L3102 - وبولوجيا لبنان والبلدان العربية سوسيو انثر 4 20 30 50
ECON L3102 - نظريات إقتصادية 5 50 50
REME L3102 - ي علم النفس اإلجتماعي

التقنيات ف  4 10 20  15 45
GEHU L2101 - ية جغرافيا بشر 4 40 40

 L3101 TEEX LANG L1109 ي علم االجتماع 
ي/فرنسي )تقنيات التعبثر ف  (انكلثر  3 60 60

30 180 150 15 345

L3

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSO	L4104 - موضوعات معمقة في علم النفس اإلجتماعي 4 40 40
ANTH	L4102 - مدارس األنثروبولوجیا 4 30 15	 45
MOGR	L4103 - التحقیق النوعي المونوغرافي (أعمال حقلیة) 4 10	 20 20 50
DEVE	L4101 - مفاھیم ونظریات ومستویات التنمیة 3 20 15 35
DEMO	L4101 DEMOL1101 مسائل وموضوعات في علم السكان 4 20 25 45
TEEX	L4100 LANGL2106 تقنیات التعبیر في علم االجتماع (فرنسي /انكلیزي) 3 60 60
STAT	L3101	 STAT	L1107	 التطبیقات اإلحصائیة 5 	20 30 50

SOCI	L4103 - سوسیولوجیا النزاعات والحروب االھلیة 3 10 20 30
SOCI	L4104 - التحوالت االسریة في المجتمع العربي 3 10 20 30
ANTH	l4103 - االنتروبولوجیا الوثائقیة و التاریخیة 3 10 20 30

30 150 185 20 355

Semestre	4

( ً مقررات اختیاریة أو حرة (یختار كل طالب مقرراً من الثالثة الواردة أدناه أو مقرراً حرا

Total

L4
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total

SOCI L5107 - الموضوعات والمشـــكالت المجتمعيــة وبنــــاء الموضــــوع فــي 
علــم االجتمـــاع 4 20 25 45

SOCI L5108 - ميادين علم االجتماع 4 40 40
ANTH L5101 - وبولوجيا ميادين األنتر 5 40 10 50
DEVE L5101 - نماذج تنموية 3 10 30 40
DEMO L5102 - نظريات سكانية 4 40 40

EDUC L5100 - (األساليب والكفايات)تعليم علم االجتماع  5 30 20 50
SOCI L5109 - ي

علم االجتماع الرياض  5 30 20 50

PSSO L5101 - سوسيولوجيا االنحراف واإلرشاد والتوجيه االجتماعي 5 30 20 50
SOCR L5100 - علم إجتماع الجريمة 5 20 30 50

SOMD L5100 - سوسيولوجيا اإلتصال ووسائل اإلعالم 5 30 20 50
REME L5101 - نماذج تطبيقية/ تحليل الخطاب وتحليل المضمون  5 10 40 50

30 315

سوسيولوجيا اإلعالم: (ج)المجموعة 

Total

L5

Semestre 5

ر مجلس الوحدة فتح مجموعتي   من ثالث، يختار كل طالب واحدة منهما بمعدل )مقررات إختيارية  ( أرصدة10ُيقرِّ
تعليم علم اإلجتماع: (أ)المجموعة 

ديناميات اإلرشاد والتوجيه االجتماعي: (ب)المجموعة 

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCI L6103 - حلقات أبحاث في علم االجتماع 5 10 40 50
SOCI L6104 - الحركات االجتماعية المعاصرة 4 20 30 50
SOEC L6100 - السياسات االقتصادية واالجتماعية 3 30 30
REME L6100 - (أعمال حقلية)التدريب على البحث االجتماعي  4 10 20 20 50
ANTH L6100 - تقنيات وتطبيقيات انتروبولوجية 4 20 30 50

EDUC L6100 - مناهج تعليم علم االجتماع في لبنان 5 20 30 - 50
EDUC L6101 - (تجارب راهنة)تعلم وتعليم علم االجتماع  5 10 10 30 50

REME L6101 - البحث الحقلي ومهام التحليل والصياغة 5 10 40 - 50
REME L6102 - تجارب بحثية جماعية 5 10 10 30 50

DEVE  L6100 - استراتيجيات التنمية المحلية والخدمة االحتماعية 5 20 15 15 50
DEVE  L6101 - استراتيجيات التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية 5 20 30 - 50

30 330

خدمة إجتماعية وتنمية بشرية : (ج)المجموعة 

Total

L6

Semestre 6

ر مجلس الوحدة فتح مجموعتين من ثالث، يختار كل طالب واحدة منهما بمعدل )مقررات إختيارية  ( أرصدة10يُقر ِّ
إشكاليات تعليم علم اإلجتماع : (أ)المجموعة 

العمل في فرقة بحثية : (ب)المجموعة 

1.4. توصيف مقررات الفصل األول

SOCIOLOGIE GENERALE / GENERAL SOCIOLOGY / علم اإلجتامع العام

يتضمــن املقــرر التعريــف بعلــم االجتــامع ومــا يتميــز بــه عــن العلــوم األخــرى عــىل مســتويي املوضــوع واملنهــج؛ 

ــدى  ــا ورد ل ــد م ــال رص ــن خ ــك م ــه، وذل ــه وميادين ــوره، فروع ــأته وتط ــروف نش ــه، ظ ــرف بتاريخيت ــام يع ك

ــه، وصــوالً إىل الــرواد األساســيني فيــه. املمهديــن لــوالدة هــذا العلــم واملؤسســني ل

STATISTIQUES DESCRIPTIVES / DESCRIPTIVE STATISTICS / اإلحصاء الوصفي

يهــدف املقــرر إىل تعريــف وتدريــب الطــاب عــىل املبــدىء واألســاليب التــي تُعنــى بجمــع مفــردات الدراســة 

اإلحصائيــة وتنظيمهــا وتلخيصهــا ومــن ثــم عرضهــا بطريقــة واضحــة باســتخدام الجــداول أو األشــكال البيانيــة، 

ــس  ــن املقايي ــددا م ــي ع ــتها. ويســتخدم االحصــاء الوصف ــي متــت دراس ــة البحــث الت ــة عين ــم طبيع ــح فه لتتي

ــرارات املناســبة. ــج تســاعد يف اتخــاذ الق ــات للوصــول إىل نتائ ــل البيان ــة يف تحلي ــارات اإلحصائي واالختب
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PSYCHOLOGIE SOCIALE / SOCIAL PSYCHOLOGY / علم النفس اإلجتامعي

ــام  ــي، ك ــس االجتامع ــم النف ــال عل ــات يف مج ــدث املقارب ــات وأح ــرز النظري ــىل أب ــرف ع ــرر التع ــن املق يتضم

الكشــف عــن أبــرز الظواهــر النفــس ـ اجتامعيــة الســائدة يف الجامعــة والتمييــز بينهــا، هــذا باالضافــة للتعريــف 

بتأثــر العامــل االجتامعــي عــىل ســلوك الفــرد أثنــاء تفاعلــه اليومــي مــع اآلخريــن.

INTRODUCTION À LA DEMOGRAPHIE / INTRODUCTION TO DEMOGRAPHY / مدخل إىل علم السكان

ــة الســكانية يف  ــل أهــم مظاهــر الدينامي ــام ويحل ــا، ك ــم وظواهــر الدميوغرافي ــرز مفاهي ــرر أب يعــرف هــذا املق

ــي. ــياقها التاريخ ــي وس ــا االجتامع إطاره

INTRODUCTION A L’ECONOMIE / INTRODUCTION TO ECONOMICS / مدخل إىل علم اإلقتصاد

ــرز مفاهيمــه ومــا يســعى إىل تحقيقــه،  ــه وأب ــم االقتصــاد مــن حيــث نشــأته ومجال ــة عل يوصــف املقــرر ماهي

ويبــني وعاقتــه بالعلــوم االجتامعيــة األخــرى. كــام يــدرس هــذا املقــرر أســلوب التحليــل االقتصــادي الرامــي إىل 

فهــم آليــة النشــاط االقتصــادي عــىل املســتويني الجــزيئ والــكيل.

PHILOSOPHIE SOCIALE / SOCIAL PHILOSOPHY / الفلسفة اإلجتامعية

ــم محــدد  ــم فه ــي تســعى لتقدي ــادىء الرئيســية الت ــكار واملب ــات واألف ــرر الضــوء عــىل أهــم النظري ــي املق يلق

وعميــق للطبيعــة اإلنســانية، وتنــّوع تطبيقــات هــذه الطبيعــة مــن خــال ســلوكياتها اإلجتامعيــة وذلــك مــن أجــل 

إيجــاد الحلــول املناســبة للمشــاكل واألزمــات التــي تعــاين منهــا املجتمعــات. كــام ويعــرف بالفلســفة ومهامتهــا 

ــة  ــدارس التاريخي ــل وامل ــن األوائ ــية واملفكري ــوز األساس ــال الرم ــن خ ــفي م ــر الفلس ــاط التفك ــا، وبأمن وفرادته

والحديثــة.

لغة أجنبية 1 )سمعي برصي(
LANGUE ETRANGERE 1 )AUDIOVISUEL( / FOREIGN LANGUAGE 1 )AUDIOVISUAL(

ــة الســمعي-البرصي مــع ترجمــه مرفقــة لجــذب  ــة، مســتوى أول، تعتمــد تقني ــة تفاعلي اكتســاب معــارف لغوي

ــة. ــاة اليومي ــة املســتخدمة يف الحي الطالــب وتعريفــه باللغــة الفرنســية أو االنكليزي

DROITS DE L’HOMME / HUMAN RIGHTS / حقوق اإلنسان

يعالــج املقــرر أهــم قضايــا حقــوق اإلنســان واملســاعي التــي تقــوم بإثارتهــا األمــم املتحــدة وغرهــا مــن منظــامت 

املجتمــع املــدين أمــام الــرأي العــام العاملــي كمســألة االنتهــاكات املنظمــة واملتواصلــة لحقــوق اإلنســان يف هــذه 

الدولــة أو تلــك مــن دول العــامل، وذلــك عــرب لجنــة حقــوق اإلنســان، أو مــن خــال مؤمتــرات دوريــة وشــاملة، كــام 

يعالــج موضــوع التــزام لبنانبأبــرز املعاهــدات يف هــذا املجــال.

2·4. توصيف مقررات الفصل الثاين 

مراحل البحث اإلجتامعي
ETAPES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES / SOCIAL SCIENCES RESEARCH PROCESS

يســتعرض املقــرر بنــاء الفكــر العلمــي الدياليكتيــي واملنطــق الــداليل مــن خــال تعليــم األصــول املتبعــة إلنجــاز 

البحــث العلمــي اإلجتامعــي. فإنطاقــاَ مــن الطروحــات النظريــة والعمليــة، يســعى املقــرر إىل ترســيخ املبــادئ 
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العمليــة واألصــول البحثيــة لطــرق اختيــار املوضــوع، أهــداف البحــث، منهجــه، التقنيــات املتامئــة مــع نوعيتــه، 

هــذا مــع الرتكيــز عــىل العوامــل امليــرسة واملعرقلــة ملســرة البحــث وعــىل فهــم طــرق التعاطــي معهــا لتثبيــت 

املــي مبــروع الدراســة مــن خــال اتبــاع الخطــوات املنهجيــة األساســية بشــكل تفصيــيل. 

التطور اإلقتصادي واإلجتامعي يف لبنان والبلدان العربية 

 EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE DU LIBAN ET DES PAYS ARABES / ECONOMIC AND 
SOCIAL EVOLUTION OF LEBANON AND THE ARAB COUNTRIES

ــي  ــكل تعاقب ــان بش ــي يف لبن ــادي واالجتامع ــع االقتص ــىل الواق ــرأت ع ــي ط ــوالت الت ــم التح ــرر أه ــاول املق يتن

ــف  ــاق الطائ ــة وصــواًل إىل اتف ــداب الفرنــي، االســتقال، الحــرب اللبناني ــة، االنت ــداًء مــن املترصفي تاريخــي، ابت

ــور  ــي والتط ــر االجتامع ــىل التغ ــاته ع ــاين وانعكاس ــيايس اللبن ــام الس ــوع النظ ــرف بن ــة. ويع ــة الراهن واملرحل

ــريب  ــامل الع ــع الع ــرف بواق ــارص. ويع ــث واملع ــاين خــال تاريخــه الحدي ــع اللبن ــه املجتم ــذي عاش االقتصــادي ال

املعــارص وبطبيعــة األنظمــة السياســية واالقتصاديــة فيــه، وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــىل أبــرز الظواهــر، مثــال : 

التجــارب االشــرتاكية، آثــار النفــط االجتامعيــة واالقتصاديــة وانعكاســاتها عــىل العاقــات العربيــة / العربيــة وعــىل 

ــة. ــة / الخارجي ــات العربي العاق

SOCIOLOGIE POLITIQUE / POLITICAL SOCIOLOGY / علم اإلجتامع السيايس

ــر  ــة أث ــل دراس ــن أج ــك م ــة، وذل ــامع والسياس ــايل االجت ــني مج ــل ب ــف بالتفاع ــرر إىل التعَري ــذا املق ــعى ه يس

ــامع الســيايس،  ــم االجت ــك : مفهــوم عل ــاول كذل ــة عــىل الظواهــر السياســية والعكــس. ويتن الظواهــر االجتامعي

ــم  ــاول مفاهي ــام يتن ــع. ك ــة املجتم ــية وبحرك ــم السياس ــه بعل ــه، وعاقت ــه وأهداف ــه ومجاالت ــه وأهميت تعريف

سياســية رئيســية مثــل : مفهــوم الســلطة، الدولــة وأشــكالها، أنــواع النظــم السياســية وخصائصهــا. ويــدرس الحــراك 

الســيايس يف املجتمــع وأشــكال املشــاركة السياســية مــن خــال أحــزاب وجامعــات ضغــط وصفــوة، إىل جانــب 

خصائــص التنشــئة السياســية. ويعطــي املقــرر أخــراً، ملحــة عــن االتجاهــات النظريــة األساســية واملناهــج يف علــم 

االجتــامع الســيايس، إىل جانــب ملحــة عــن مناهــج البحــث يف علــم االجتــامع الســيايس.

INTERVENTION SOCIALE / SOCIAL INTERVENTION /التدخل اإلجتامعي

يســعى هــذا املقــرر إىل التعَريــف بتاريخيــة العمــل االجتامعــي يف العــامل ويف لبنــان وتطــّور املنهجيــة الخاصــة بــه 

و هــذه املنهجيــة جعلتــه مهنــة لهــا مقَوماتهــا العلميــة وأهدافهــا االجتامعيــة التــي ترمــي إىل مســاعدة الفــرد 

ــة وذلــك ضمــن  ــة واملجموعــات والجامعــات عــىل العمــل ســويًا يف إيجــاد الحلــول للمشــاكل االجتامعي والعائل

سياســات اجتامعيــة وتضامنيــة، حيــث مســؤولية املجتمــع ترُتجــم باملســاعدة وباملحافظــة وبالســعي إىل تحقيــق 

االســتقالية والكرامــة واالنخــراط مــن جديــد يف النظــم االجتامعيــة للفئــات املُســتفيدة. 

الحامية االجتامعية والتريعات يف لبنان 
PROTECTION SOCIALE ET LEGISLATIONS  AU LIBAN / SOCIAL PROTECTION AND LEGISLATIONS 

IN LEBANON

يتنــاول املقــرر تاريخيــة تطــور التريــع االجتامعــي ال ســيام يف لبنــان، مفصــاً يف نظــام العمــل اللبنــاين مــن خــال 

رشحــه للعاقــة بــني العــامل وأربــاب العمــل، عقــود االســتخدام، الــرصف مــن الخدمــة وتعويضــات الــرصف، حــل 

ــة  ــاول أيضــاً مســائل الحامي ــاب العمــل. يتن ــني العــامل وأرب ــات ب ــه، طــرق حــل الخاف ــات العمــل الفردي خاف
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مــن خــال رشحــه لتطــور املؤسســات الراعيــة لحقــوق العاملــني، أنــواع املؤسســات الضامنــه لحقــوق العاملــني، 

ــة  ــه وآلي ــة، املســتفيدون من ــه التنظيمي ــان : هيكليت ــة الضــامن االجتامعــي يف لبن ــز عــىل دراســة حال مــع الرتكي

التعويضــات. 

مدخل إىل األنروبولوجيا
INTRODUCTION A L’ANTHROPOLOGIE/ INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY

ــة. ويســعى إىل  ــا كحقــل علمــي مســتقل للمعرف ــا واالنرتوبولوجي ــروز اإلثنولوجي ــات ب ــد املقــرر رســم حيثي يعي

ــرز  ــة املتنوعــة، وذلــك مــن خــال أب ــه العلمي التعريــف مباهيــة هــذا العلــم مــن حيــث خصائصــه واختصاصات

ــم.  ــارشة، عــىل والدة هــذا العل ــارشة أو غــر مب ــرت، بطريقــة مب ــي أث ــة الكــربى الت املؤلفــني واملذاهــب الفكري

يتطــرق هــذا املقــرر أيضــاً إىل عاقــة االنرتوبولوجيــا بالعلــوم االجتامعيــة األخــرى، كــام يســتعرض أهــم االتجاهات 

الفكريــة املعــارصة يف البحــث األنروبولوجــي، ويعــرف بطــرق البحــث االنرتوبولوجــي وأدواتــه ووســائله، وكيفيــة 

ــرق –  ــة – الع ــل : اإلثني ــية مث ــة األساس ــم االنرتوبولوجي ــض املفاهي ــىل بع ــز ع ــا. ويرك ــا تطبيقيً ــتفادة منه اإلس

الثقافــة - ...

لغة أجنبية II )سمعي برصي( 
LANGUE ETRANGERE II )AUDIOVISUEL( / FOREIGN LANGUAGE II )AUDIOVISUAL(

اكتســاب معــارف لغويــة تفاعليــة، مســتوى ثــاٍن، تعتمــد تقنيــة الســمعي-البرصي مــع ترجمــه مرفقــة لجــذب 

ــة املســتخدمة يف صياغــه ســليمة ملــروع بســيط، والتحــدث  ــه باللغــة الفرنســية أو االنكليزي ــب وتعريف الطال

حــول حــدث أو تجربــه، أو عــرض.

INFORMATIQUE / INFORMATICS / املعلوماتية

ــة  ــدم مســتلزمات اإلحاطــة املعرفي ــت. ويق ــات واالنرتن ــم املعلوم ــم األساســية لعل ــام باملفاهي ــرر االمل ــح املق يتي

بتقنيــات برامــج طباعــة النصــوص ال ســيام منهــا Microsoft Word، Microsoft Excel، Power point، ومعالجة 

املعطيــات الرقميــة واإلحصائيــة.

3.4. توصيف مقررات الفصل الثالث 

مدارس وإتجاهات معارصة يف علم االجتامع
COURANTS DE LA SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE / CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL THEORIES

يركــز هــذا املقــرر عــىل أهــم االتجاهــات واملــدارس النظريــة يف علــم االجتــامع، ويعــرض نظريــات املؤسســني لهــذا 

ــم،  ــال : دوركهاي ــة، أمث ــات واالتجاهــات واملــدارس الحديث ــربون رواداً يف تأســيس النظري ــن يعت ــم مــن الذي العل

ــة، »مدرســة فرانكفــورت«  ــه كالوظيفي ــات الحالي ــرب، بارســونز... كــام يــرح أهــم املــدارس والنظري ماركــس، في

ــة –  ــة الرمزي ــارصة )التفاعلي ــة املع ــل النظري ــة البدائ ــي إىل دراس ــيكاغو«. وينته ــة ش ــدي، »مدرس ــار النق التي

ــا( ــة – اإلثنوميتودولوجي ــا االجتامعي الفينومنولوجي

التقنيات يف العلوم اإلجتامعية
TECHNIQUES EN SCIENCES SOCIALES/ TECHNIQUES IN SOCIAL SCIENCES

ــارف  ــن اكتســاب املع ــة للتمكــن م ــوم االجتامعي ــات يف العل ــف بطــرق اســتخدام التقني ــرر التعري يتضمــن املق
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ــة،  ــدرس : املاحظ ــي ت ــيكية الت ــات الكاس ــم التقني ــن أه ــي. م ــي االجتامع ــث العلم ــام بالبح ــارات للقي وامله

ــة، ... ــتامرة، العين ــة، االس املقابل

سوسيو انروبولوجيا لبنان والبلدان العربية
SOCIO-ANTHROPOLOGIE DU LIBAN ET DES PAYS ARABES / SOCIAL ANTHROPOLOGY OF 

LEBANON AND THE ARAB COUNTRIES

يعــرف املقــرر بأبــرز العلــامء العــرب مــن السوســيولوجيني واألنروبولوجيــني مــن خــال إنتاجهــم العلمــي، وذلــك 

ــىل  ــا وع ــات اختياره ــىل خلفي ــوف ع ــا، والوق ــث موضوعاته ــن حي ــة م ــم البحثي ــىل تجاربه ــاع ع ــدف االط به

ــة.  ــة وامليداني ــة واملنهجي ــا النظري مضامينه

يســعى هــذا املقــرر أيضــاً إىل تعميق املعرفــة باألســس النظرية املوجهــة لألبحــاث السوســيولوجية واالنرتوبولوجية 

ــك  ــة يف تل ــات املتبع ــعى إىل رشح املنهجي ــام يس ــا. ك ــزت إليه ــي ارتك ــم الت ــيام باملفاهي ــريب، ال س ــامل الع يف الع

األبحــاث، بهــدف فهــم خــربات العمــل التنظــري، واملنهجــي وامليــداين املنتــج محليــاً وعربيــاً يف حقــول مجتمعيــة 

وثقافيــة متنوعــة.

THEORIES ECONOMIQUES / ECONOMIC THEORIES / نظريات إقتصادية

يســتعرض املقــرر أهــم املــدارس الفكريــة االقتصاديــة ويناقــش كيفيــة نشــأتها، أبــرز أعامهــا ونظرياتهــا 

ــة يف هــذا  ــز عــىل التطــورات الحديث ــم االقتصــاد مــع الرتكي ــم األساســية يف عل ــة، كــام يناقــش املفاهي االقتصادي

العلــم. ويغطــي املقــرر مســائل تتعلــق باملنهجيــة املتبعــة يف الدراســات االقتصاديــة، ويســاعد يف االطــاع عــىل 

ــا. ــور كل منه ــهدت تط ــي ش ــارزة الت ــة الب ــات التاريخي ــر الحقب ــع تفس ــة، م ــة االقتصادي ــدارس الفكري ــف امل مختل

التقنيات يف علم النفس اإلجتامعي
TECHNIQUES DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE / TECHNIQUES IN SOCIAL PSYCHOLOGY

يعــرف املقــرر ببعــض التقنيــات املســتخدمة يف دراســات علــم النفــس االجتامعــي، عــىل الصعيــد النظــري أوالً، 

ويعــرف مــن ثــم عــىل كيفيــة تطبيقهــا مــن خــال تحديــد خصوصيــة كل منهــا وأســاليب اســتعاملها يف دراســة 

ظواهــر نفــس - اجتامعيــة.

GEOGRAPHIE HUMAINE / HUMAN GEOGRAPHY / جغرافيا برية

يعــرف املقــرر بأهميــة العاقــة بــني الجغرافيــا البريــة وعلــم اإلجتــامع، وبــكل مــا هــو مرتبــط بنشــأة الجغرافيــا 

ــة،  ــات البري ــا املجتمع ــرت به ــي م ــاش الت ــاط املع ــة وأمن ــة الطبيعي ــات البيئي ــم. فيفــرس املعطي ــة كعل البري

ويــرح مــا تعطيــه الجغرافيــا البريــة للفكــر اإلنســاين، كــام يســتعرض تأثــر الجغرافيــا البريــة عــىل السياســة 

واالقتصــاد وتوزيــع الســكان واملشــكات البيئيــة املعــارصة. 

تقنيات التعبري يف علم االجتامع )فرنيس /انكليزي( 
TECHNIQUES D’EXPRESSION EN SOCIOLOGIE/ EXPRESSION TECHNIQUES IN SOCIOLOGY 

ــة النصــوص يف  ــراءة وكتاب ــامع والتدريــب عــىل ق ــم االجت ــم األساســية لعل ــف باملفاهي يهــدف املقــرر إىل التعري

ــة والفرنســية. ــني االنكليزي ــك باللغت ــة وذل ــوم االجتامعي العل
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4.4. توصيف مقررات الفصل الرابع

موضوعات معمقة يف علم النفس االجتامعي
QUESTIONS APPROFONDIES EN PSYCHOLOGIE SOCIALE / SPECIFIC ISSUES IN SOCIAL PSYCHOLOGY

ــم واملصطلحــات  ــل املفاهي ــي، تحلي ــس االجتامع ــم النف ــة لعل ــات الحديث ــرر هــي دراســة التوجه ــة املق إن غاي

ــة مــن خــال تنويــع  ــة والتجرب ــراز الفــرق بــني النظري ــه وإب الخاصــة بهــذا العلــم، والتعريــف بأهــم موضوعات

ــل. ــف والتحلي ــا يف التوصي ــن وإغنائه العناوي

ECOLES EN ANTHROPOLOGIE /SCHOOLS IN ANTHROPOLOGY / مدارس األنروبولوجيا

ــامع  ــم االجت ــة عل ــارية، مدرس ــة، االنتش ــب التطوري ــا كاملذاه ــدارس األنروبولوجي ــف م ــرر مختل ــاول املق يتن

ــة  ــا الثقافي ــة، األنروبولوجي ــة، الوظيفي ــة الربيطاني ــا االجتامعي ــة، األنروبولوجي ــا الرمزي ــية، األنروبولوجي الفرنس

ــة، ... ــة االجتامعي ــة، الدينامي ــية، البنيوي ــو ماركس ــا الني ــة، األنروبولوجي األمركي

كــام يعالــج كيفيــة متوضــع بعــض علــامء األنروبولوجيــا ضمــن مدرســة خاصــة تحمــل بصمتهــم والبعــض اآلخــر 

ضمــن أكــر مــن توجــه منهجــي ونظــري.

MONOGRAPHIE / RESEARCH MONOGRAPH / )التحقيق النوعي املونوغرايف )أعامل حقلية

يلقــي املقــرر الضــوء عــىل عــدد مــن املســائل النظريــة والقواعــد والتقنيــات التطبيقيــة التــي توضــح املســارات 

امليدانيــة العلميــة لحســن تنفيــذ املونوغرافيــات. ويف الســياق املذكــور، يقــدم تعريفــاً للدراســة الوصفيــة املفــردة 

ومجــاالت وحــدود تطبيقهــا، كذلــك للبحــث النوعــي كمنهجيــة متميــزة تســاعد عــىل وصــف الظواهــر االجتامعية 

مبــا يحقــق فهــامً أعمــق لهــا. 

يعــرض املقــرر أيضــاً لنشــأة التقليــد املونوغــرايف يف فرنســا مــن خــال حركــة لــو بــاي ) )Le Play، ويف أمــركا مــن 

خــال مدرســة شــيكاغو. ويتنــاول التقنيــات املعتمــدة يف البحــث النوعــي، ومراحــل البحــث املونوغــرايف، متهيــداً 

لألبحــاث امليدانيــة التــي ينفذهــا الطــاب خــال الفصــل الــدرايس.

مفاهيم ونظريات ومستويات التنمية
CONCEPTS, THEORIES ET NIVEAUX DE DEVELOPPEMENT / CONCEPTS, THEORIES AND LEVELS 

OF DEVELOPMENT

يعالــج املقــرر الكثــر مــن القواســم واملشــاكل التــي تعــاين منهــا »دول العــامل الثالــث، أو »الــدول الناميــة«، أو 

ــاض  ــار االســتعامر، انخف ــة، آث ــف، التبعي ــر، التخل ــوب« ال ســيام : الفق ــى »دول الجن ــة«، أو حت ــدول املتخلف »ال

ــام اتســعت فجــوة  ــا كل ــزداد عدده ــي ي ــاد والت ــذه األبع ــن املســائل املرتبطــة به ــا م مســتوى املعيشــة وغره

ــدول املتقدمــة. التطــور مــع ال

إن مضمــون هــذا املقــرر يعــد مــن نــوع الدراســات املعــارصة، التــي تواكــب التغــرات التــي تحــدث يف العــامل، مــع 

الرتكيــز عــىل وضــع دول »العــامل الثالــث« بشــكل خاص.كــام يهــدف طــرح إشــكالية التنميــة، مفاهيمهــا، تطورهــا، 

وأســباب بــروز مجموعــة مــا يعــرف بــدول »العــامل الثالــث، والتعريــف بأهــم نظريــات التنميــة، إضافــة إىل عــرض 

وتحليــل مــؤرشات التنميــة والجهــات التــي تقــوم بهــا.
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مسائل وموضوعات يف علم السكان
PROBLEMATIQUES EN DEMOGRAPHIE /ISSUES AND TOPICS IN DEMOGRAPHY

ــام  ــم الســكان، ك ــى بعل ــي تًعن ــدارس الت ــات وامل ــم والنظري ــرز املفاهي ــف الطــاب بأب ــرر إىل تعري ــدف املق يه

يتنــاول طــرق وأســاليب دراســة الظاهــرة الســكانية مــن حيــث النمــو ومكونــات الســكان وتوزيعهــم والرتكيبــة 

ــة  ــات لدراس ــادر البيان ــرز مص ــرر أب ــال املق ــام يط ــا. ك ــرة عليه ــال املؤث ــية والعوم ــا األساس ــكانية وعنارصه الس

ــة والهجــرة.  ــع الحيوي الســكان والوقائ

تقنيات التعبري يف علم االجتامع )فرنيس /انكليزي(
TECHNIQUES D’EXPRESSION EN SOCIOLOGIE / EXPRESSION TECHNIQUES IN SOCIOLOGY

يهــدف املقــرر- اســتكامالً لتقنيــات التعبــر يف علــم االجتــامع )فرنــي /انكليــزي( الــذي يــدرس يف الفصــل الثالــث- 

إىل التعمــق باملفاهيــم األساســية لعلــم االجتــامع والتدريــب عــىل قــراءة وكتابــة النصــوص يف العلــوم االجتامعيــة 

وذلــك باللغتــني االنكليزيــة والفرنســية.

)STATISTIQUES )APPLICATIONS( / STATISTICS )APPLICATIONS / التطبيقات االحصائية

 ،SPSS يركــز املقــرر عــىل تحليــل البيانــات الخاصــة مبوضــوع مــا، مــن خــال التدريــب عــىل الربنامــج اإلحصــايئ

ــذي  ــرر ال ــا يخــدم هــدف املق ــة إال مب ــج ســليمة، دون الغــوص يف الحســابات الرياضي ــدف الوصــول إىل نتائ به

ــا  ــات وعرضه ــة، طريقــة فــرز البيان ــوم اإلجتامعي ــق يف العل ــم اإلحصــاء املطب ــم األساســية يف عل يتضمــن املفاهي

يف جــداول إحصائيــة وحســاب بعــض املقاييــس اإلحصائيــة، العاقــة بــني املتغــرات املســتقلة والتابعــة وإجــراء 

اإلختبــارات اإلحصائيــة املامئــة؛ ويــدرب املقــرر عــىل إيجــاد العاقــة بــني املتغــرات مــن خــال معادلتــي اإلنحــدار 

واإلرتبــاط، وعــىل إجــراء اإلختبــارات اإلحصائيــة لتثبيــت أو نفــي الفــروض باســتخدام إختبــار كا-تربيــع، وعــىل 

التعــرف عــىل التوزيــع اإلحتــاميل الطبيعــي والثنــايئ، وعــىل دراســة خصائــص املجتمــع مــن خــال إختيــار عينــة 

ممثلــة، مــع إعطــاء ملحــة عامــة عــن مقارنــة املتوســطات T-test، وعــىل تحليــل التبايــن )ANOVA(، والتحليــل 

.)AFC( العامــيل

الفصل الرابع : مواد اختيارية 

سوسيولوجيا النزاعات والحروب االهلية
SOCIOLOGIE DES CONFLITS ET DES GUERRES CIVILES / SOCIOLOGY OF CONFLICTS AND 

CIVIL WARS

يتضمــن املقــرر دراســة ظاهــرة النزاعــات والحــروب األهليــة املازمــة لتاريــخ البريــة، مــع الرتكيــز عــىل معرفــة 

األســباب العميقــة لحدوثهــا، وذلــك بهــدف فهــم وقائعهــا وتطوراتهــا وســياقاتها مــع دراســة معمقــة للنظريــات 

الكــربى حــول أســباب حدوثهــا، ومــع متكــني معــريف يف تحليــل معطياتهــا : الوقائــع وآليــة الفعــل وردة الفعــل 

لهــذه الحــروب كــام والنتائــج التــي تســفر عنهــا.

التحوالت األرسية يف املجتمع العريب
MUTATIONS DE LA FAMILLE DANS LE MONDE ARABE/ TRANSFORMATIONS OF THE FAMILY 

IN ARAB WORLD

يتضمــن املقــرر تحديــد املواصفــات العامــة لــألرسة العربيــة املعــارصة ومــا تعيشــه يف ظــل العوملــة والتحــوالت 

النوعيــة التــي ميّــزت القــرن الواحــد والعريــن. مهــم جــداً رصــد التحــوالت الطارئــة لهــذه األرس يف ظــل التغيــر 
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ــه عــىل عوامــل  ــز ضمن ــن. وســيتّم الرتكي ــامع االرسي املعارصي ــامء االجت ــه أهــم عل ــر كــام يصف املجتمعــي الكب

الحداثــة، العاقــات الجيليــة، العاقــات الجندريــة، واقــع املســن يف األرسة املعــارصة. 

االنرتوبولوجيا الوثائقية والتاريخيه
ANTHROPOLOGIE DOCUMENTAIRE ET HISTORIQUE / DOCUMENTARY AND HISTORICAL 

ANTHROPOLOGY

يتضمــن املقــرر عرضــاً تحليليــاً ملــا يتميــز بــه هــذا الفــرع املعــريف )الوليــد عــىل أيــدي املؤرخــني أساســاً( الــذي 

انتقــل بالتاريــخ )بنصــوص الـــتأريخ( مــن عــرض الحقبــات التاريخيــة الكــربى، وتحليــل األحــداث وأدوار القــادة 

ــاة  ــع واألشــكال املوســعة، ألســاليب الحي العظــام، مبنظــار مجمــل )macro(، إىل دراســة )إعــادة تركيــب( الوقائ

ــن  ــرر م ــق املق ــة. ينطل ــٍق متنوع ــوٍص ووثائ ــن نص ــاً م ــري )micro(، إنطاق ــار مجه ــة مبنظ ــة املاضي املجتمعي

اإلضــاءة عــىل العاقــة بــني األنروبولوجيــا وعلــم التاريــخ لجهــة متايزهــام وتقاطعاتهــام، ويتنــاول ظــروف نشــأة 

ــد،  ــا الجدي ــية وتاريخه ــات الفرنس ــة الحولي ــت يف مدرس ــي تكون ــية الت ــارصه التأسيس ــريف وعن ــرع املع ــذا الف ه

إضافــة إىل مفاهيمــه ومنهجياتــه، إنتهــاء إىل مجاالتــه، التــي ســيتّم عرضهــا مــن خــال بعــض النــامذج، بالتشــديد 

عــىل املجــاالت املحليــة لهــذا الفــرع، أي إجــراء قــراءة أنرتوبولوجيــة )دراســة مكتبيــة( لنصــوٍص ووثائــق تتضمــن 

معطيــاٍت إتنوغرافيــة وأبعــاداً أتنولوجيــة ملــايض الحيــاة املجتمعيــة- الثقافيــة املحليــة. 

ــاس أو  ــخ الن ــخ )أو تاري ــن إتنوتاري ــة ع ــا التاريخي ــز األنرتوبولوجي ــز متيي ــرر لحي ــس املق ــن تكري ــاً ع ــذا فض ه

التاريــخ اإلثنــي( ذلــك الفــرع )الوليــد عــىل أيــدي األنرتوبولوجيــني العاملــني يف حقــل جامعــات الشــامل الهنــدي 

ــخ  ــفهي )التاري ــكام الش ــن ال ــاً م ــايض( إنطاق ــب امل ــد تركي ــات )يعي ــة وللجامع ــؤرخ للثقاف ــذي ي ــريك( ال األم

ــة املســتقاة خــال البحــث الحقــيل. ــة املروي ــرة الجمعي الشــفهي( والذاك

5.4. توصيف مقررات الفصل الخامس

املوضوعات واملشـــكالت املجتمعيــة وبنــــاء املوضــــوع فــي علــم االجتمـــاع
THEMES SOCIETAUX ET PROBLEMATIQUES EN SOCIOLOGIE / SOCIETAL ISSUES AND PROBLEM 

CONSTRUCTION IN SOCIOLOGY

يركــز املقــرر عــىل تعليــم كيفيــة تشــّكل البعــد النظــري يف دراســة املنهجيــة، فحــدوده مرتبــط بتأطــر املوضــوع 

ــد األبعــاد  ــام بينهــا مــع تحدي ــم األساســية وفهــم واقــع إرتباطهــا في ــاء املفاهي ــا، أي بن ــده نظريً ــا وتحدي معرفيً

واملــؤرشات ليبنــى عــىل أساســها، فيــام بعــد، منــوذج التحليــل. فمعــروف أنــه يف بنــاء املوضــوع يف علــم االجتــامع، 

ــد موضــوع الدراســة  ــر يف تحدي ــا يظه ــي، أوله ــه العلم ــاء بحث ــدة لبن ــادة عــىل خطــوات ع ــد الباحــث ع يعتم

اليجــاد الحلــول العلميــة لــه، وفــق أطــر معرفيــة لهــا منهجياتهــا العلميــة الواضحــة التــي عــىل أساســها يتـّـم قــراءة 

املســائل واملوضوعــات يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة، إلــخ .. 

DOMAINES DE LA SOCIOLOGIE / SOCIOLOGICAL FIELDS / ميادين علم االجتامع

ينّصــب االهتــامم يف هــذا املقــرر عــىل دراســة ُموجــزة ملياديــن علــم االجتــامع املختلفــة، ورعايــة املياديــن البــارزة 

واملهّمــة منهــا بشــكل خــاص : العائلــة، الرتبيــة، العمــل، السياســة، املعرفــة والثقافــة، علــم النفــس االجتامعــي، 

إلــخ.. وعــرض بعــض املياديــن الحديثــة يف هــذا العلــم كاملدينــة، الرياضــة، البيئــة، الطعــام، املواطنــة... بحيــث 

يســتطيع الطالــب مــن خالهــا أن يبلــور رؤيــة شــاملة تؤّهلــه لتجميــع األقســام املختلفــة لعلــم االجتــامع، وتُعــّده 

ــص يف أحــد فروعــه. للتخصُّ
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DOMAINES DE L’ANTHROPOLOGIE / ANTHROPOLOGICAL FIELDS /  ميادين األنرتوبولوجيا

ــا، ويركــز عــىل املياديــن التــي تتوفــر لهــا اإلمكانــات  يتنــاول املقــرر أنواعــاً مختلفــة مــن مياديــن األنرتوبولوجي

املاديــة إلجــراء األبحــاث والدراســات فيهــا ال ســيام ضمــن مجتمعاتنــا، والتــي تحظــى مجاالتهــا باهتــامم الباحثــني 

ــارضاً  ــاً وح ــا تاريخ ــاة مجتمعن ــا يف حي ــا ودوره ــراً ألهميته ــمية(، نظ ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــني )الجه واملعني

ــة، الدينيــة،  ــا الطبيعيــة، األنســاق والنظــم االجتامعي ومســتقباً. مــن بــني املياديــن التــي تــدرس : االنرتوبولوجي

ــار..  ــدر، اآلث ــة، الجن ــة، البيئي ــة، السياســية، الثقافي ــة، االجتامعي االقتصادي

MODÈLES DE DEVELOPPEMENT / DEVELOPMENT MODELS / مناذج تنموية

يحــاول املقــرر إلقــاء الضــوء عــىل املجتمعــات التــي نالــت إســتقالها بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، وذلــك لقــراءة 

ــة. ويــدرب  ــة اإلمنــاء الوطنــي فيهــا ومــدى تأثرهــا العميــق بعــدد مــن العوامــل املتداخل وتحليــل مســار عملي

املقــرر عــىل إجــراء الدراســات املقارنــة عــىل بعــض الــدول لفهــم مــدى نجاحهــا يف تحقيــق التنميــة قياســاً مــع 

ــة عربيــة وآســيوية  ــة؛ كــام ويركــز عــىل إعطــاء منــاذج تنموي الــدول األخــرى التــي نجحــت يف تجاربهــا التنموي

حققــت منــاذج تنمويــة واضحــة مــن خــال رفــع مســتوى املداخيــل الحقيقيــة، وتوفــر فــرص العمــل والتعليــم 

والتثقيــف، وتوســيع الخيــارات االقتصاديــة واالجتامعيــة املتاحــة للفــرد والــدول يف آن واحــد.

THEORIES DE LA POPULATION / THEORIES OF POPULATION / نظريات سكانية

يعــرض املقــرر ألبــرز النظريــات يف علــم الســكان وفقــاً لرتتيــب تاريخــي مــع اإلشــارة إىل نــوع كل نظريــة مــن 

النظريــات )طبيعيــة – اقتصاديــة والنظــرة املتشــامئة أو املتفائلــة التــي تقدمهــا يف دراســتها للســكان( وذلــك مــن 

خــال تصنيفهــا وفــق نظرتهــا إىل العاقــة بــني عــدد الســكان وبنيتهــم مــن جهــة وحجــم املقــدرات االقتصاديــة 

للمجتمــع مــن جهــة أخــرى. 

الفصل الخامس : مواد اختيارية

تعليم علم االجتامع )األساليب والكفايات( 
L’ENSEIGNEMENT DE LA SOCIOLOGIE )METHODES ET COMPETENCES( / TEACHING SOCIOLOGY 

)METHODS AND QUALIFICATIONS(

ــوي يف  ــم الثان ــة التعلي ــدى مرحل ــامع ل ــم االجت ــادة عل ــس م ــات الرئيســية لتدري يتوخــى املقــرر عــرض املقتضي

الســنوات الثــاث؛ والتعــرف عــىل الظــروف التــي إســتوجبت إســتحداث هــذه املــادة يف منهــاج التعليــم اللبنــاين. 

ويتضمــن مفاهيــم وأســس تربويــة؛ إذ يحتــوي عــىل أمنــاط أســاليب التدريــس ومســتلزمات العمليــة التعليميــة 

التــي تتوافــق مــع طبيعــة هــذه املــادة مــن حيــث طــرق التدريــس، األهــداف والكفايــات املطلــوب تعزيزهــا لدى 

املتعلــم. إكســاب املعطيــات العلميــة والتّعلميــة يف ذهــن الطالــب عــرب تنفيــذ طرائــق بحثيــة إلدراك املفاهيــم 

والظواهــر االجتامعيــة. وســيتّم الســعي لتعزيــز الفضــول العلمــي عنــد الطالــب مــن أجــل تعريفــه عــىل أســاليب 

ــرز  ــات تحققهــا؛ وأب ــة مــن أهــداف عامــة وخاصــة وكفاي ــة الرتبوي ــم وعــىل مــا تتضمــن العملي ــم والتعل التعلي

النظريــات الرتبويــة املرافقــة لعمليــة التعليــم.

SOCIOLOGIE DU SPORT / SOCIOLOGY OF SPORTS / علم االجتامع الريايض

ــه، ويوضــح  ــه ونظريات ــا وموضوعات ــرد به ــي يتف ــايض، خصائصــه الت ــامع الري ــم االجت ــة عل ــرر ملاهي يعــرض املق

العاقــة بــني الرياضــة كمامرســة وكمؤسســة ضمــن املؤسســات االجتامعيــة، فيــرح العاقــة بــني الرياضــة وكل 
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ــاد، األرسة  ــة، االقتص ــربى )الدول ــة الك ــم اإلجتامعي ــفة، النظ ــة والفلس ــوم الطبيعي ــي، العل ــاء االجتامع ــن البن م

والديــن(. كــام يســتعرض املقــرر أهــم الباحثــني يف علــم اإلجتــامع الريــايض الذيــن يعتقــدون أن الرياضــة هــي 

مظهــر مــن مظاهــر الســلوك االجتامعــي، ويطــرح أيضــاً ويحلــل أســباب واشــكال التعصــب الريــايض عــىل اعتبــار 

ــة باملطلــق. ــة تقدمي ــة، وظيفتهــا داخــل النســق االجتامعــي هــي ليســت إيجابي أن الرياضــة مؤسســة إجتامعي

سوسيولوجيا االنحراف واإلرشاد والتوجيه االجتامعي
SOCIOLOGIE DE LA DEVIANCE ET ORIENTATION SOCIALE / SOCIOLOGY OF DEVIANCE AND 

SOCIAL ORIENTATION

إن غايــة هــذا املقــرر التعــرف عــىل ميــدان النفس-اجتامعــي وتحليــل املفاهيــم واملصطلحــات الخاصــة بــه، مثــل : 

تطــور الســلوك االنحــرايف يف إطــار أرسة حاضنــة ومتشــظية؛ إبــراز أهميــة تكويــن املرونــة النفســية وتجاوز املشــاكل؛ 

مــع تضمــني البعــد األســايس أهميــة قصــوى يف التعليــم مــا بــني االنحــراف واملرونــة النفســية )بُعــد تربــوي تأهيــيل(، 

ــه بشــكل عمــاين وتطبيقــي يف هــذا املجــال وذلــك ِوفــق طريقــة علميــة نظريــة وتطبيقيــة. كــام التوجُّ

SOCIOLOGIE DU CRIME / SOCIOLOGY OF CRIME / علم إجتامع الجرمية

يعــرض املقــرر كل مــا لــه ارتبــاط بهــذا العلــم مــن حيــث : التعريــف، النشــأة، املفاهيــم واملصطلحــات األساســية؛ 

العوامــل املتعلقــة باملجــرم مــن الناحيتــني البيولوجيــة والعضويــة )الجســمية(؛ )باتولوجيــا الســلوك االجرامــي : 

الــرصاع النفــي الداخــيل، ودراســة الســلوك املرتبــط مبحــاكاة الواقــع اإلجتامعــي /أو الــذي يــأيت كــرّدة فعــل عــىل 

واقــع إجتامعــي معــني نتيجــة الــرصاع الثقــايف والتفاعــل النفس-إجتامعــي بــني الفــرد ومحيطــه : ربــط البُعديــن 

النفــي واالجتامعــي يف رشح تأثــر الظــروف االجتامعيــة عــىل دوافــع األفــراد وخياراتهــم(؛ كــام يســعى إلبــراز 

ــات  ــي يف املؤسس ــل االجتامع ــا : التأهي ــة منه ــة والوقاي ــدي للجرمي ــم يف التص ــذا العل ــة له ــاهامت الفكري املس

ــة األحــداث  ــة الاحقــة للمفــرج عنهــم، حامي ــة، الرعاي ــات الســالبة للحري ــة للعقوب ــات البديل ــة، العقوب العقابي

املخالفــني للقانــون أو املعرضــني للخطــر.

ــداين(  ــح املي ــة، املس ــة الحال ــايئ، دراس ــاء الجن ــم )اإلحص ــذا العل ــة يف ه ــرق البحثي ــاً الط ــرر أيض ــارب املق يق

والتقنيــات املســتخدمة يف عمليــة الرصــد )املاحظــة، املقابلــة الفرديــة والجامعيــة، ديناميــة الجامعــة، شــهادات 

حيــة(؛ ويتطــرق ملوضوعــات تطبيقيــة للدراســة )اإلرهــاب، الجرميــة والنمــط البســيكوبايت، دور الرطــة، الجامعــة 

ــات(. ــة التعاضــد يف وجــه الصعوب وأهمي

سوسيولوجيا االتصال ووسائل االعالم 
SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS / SOCIOLOGY OF COMMUNICATION 

AND MEDIA

يبــني املقــرر عاقــة اإلعــام باالجتــامع، فيــدرس وســائل اإلعــام بأعتبارهــا ظاهــرة اجتامعيــة )دراســة وصفيــة( 

)الواقــع الفعــيل لهــذه الوســائل( ودراســة تحليليــة )تحليــل املضمــون واملحتــوى الــذي تنــره وتبثــه الوســائل(؛ 

كــام يناقــش املآثــر االجتامعيــة لعمــل وســائل االعــام التقليديــة منهــا والحديثــة ال ســيام يف تأثــر وســائل اإلعــام 

ــام  ــة اإلع ــة بعاق ــات املتعلق ــرز النظري ــرر أب ــتعرض املق ــام. ويس ــرأي الع ــن ال ــا ويف تكوي ــا وحياتن يف أفكارن

ــيولوجيا  ــش سوس ــام يناق ــدة. ك ــام الجدي ــائل اإلع ــات وس ــي لتكنولوجي ــر االجتامع ــع، والتأث واالتصــال باملجتم

الدعايــة واإلعــان مــع دراســة النفــوذ السوســيولوجي لإلعــام ودوره يف تكييــف الــرأي العــام، ويبــني مــدى أهميــة 

رســم رؤيــة سوســيولوجية ملســتقبل اإلعــام.



35

تحليل الخطاب وتحليل املضمون )مناذج تطبيقية(
ANALYSE DE CONTENU ET ANALYSE DU DISCOURS )TRAVAUX PRATIQUES( / CONTENT 

ANALYSIS AND DISCOURSE ANALYSIS )PRACTICE(

يعــرض املقــرر لألنــواع، الألســاليب وللتقنيــات املتبعــة يف قــراءة األجــزاء الصوتيــة أو الكتابيــة، أو لغــة االشــارة وغر 

ذلــك، مــن عمليــات التواصــل التــي تحمــل مضامــني ولهــا وظائــف، فيقــوم عــىل إرجــاع النــص أو املضمــون إىل 

عنــارصه األوىل لربطهــا أو رشحهــا وتفســرها وتأويلهــا، ليصبــح النــص واضًحــا لــدى الباحــث ولــه معنــى ورمزيــة. 

ــل املضمــون هــو أســلوب يســتخدمه الباحــث يف إطــار منهجــي، للوصــول إىل وصــف ســببي أو كشــف  فتحلي

موضوعــي عــن طبيعــة العنــارص واملتغــرات. لهــذا يركــز املقــرر عــىل التدريــب عــىل هــذه التقنيــة مــن خــال 

التعريــف بأنواعهــا، بأســاليبها، بتقنياتهــا، مبراحلهــا، وعنارصهــا ... 

6.4. توصيف مقررات الفصل السادس

حلقات أبحاث يف علم االجتامع
SEMINAIRES DE RECHERCHE EN SOCIOLOGIE / RESEARCH SEMINARS IN SOCIOLOGY

هــو مقــرر يعتمــد تطبيــق املعلومــات التــي تعلمهــا الطالــب يف املــواد املنهجيــة خــال مراحــل دراســته للعلــوم 

االجتامعيــة : دوره كباحــث اجتامعــي وكل مــا يرتبــط بخصوصيــة هــذه املهنــة مــن أخاقيــات، فهمــه ملراحــل 

البحــث، طرائــق بنــاء املوضــوع، أســاليب طــرح اإلشــكالية مــن خــال االرتــكاز عــىل املفاهيــم املعرفيــة ملوضوعــه، 

ــا، والتقنيــات الحقليــة  طــرق بنــاء الفرضيــات، إختيــار املنهــج الفكــري الــذي ســيتبعه يف دراســة اشــكاليته علميً

ــاء متكامــل للبحــث مــع كل االرتباطــات  ــة، وصــوالً إىل بن ــه املعرفي ــه مــن الوصــول لغايات ــي متكن املعتمــدة الت

الفنيــة املرتبطــة بالصياغــة والكتابــة.

الحركات االجتامعية املعارصة
MOUVEMENTS SOCIAUX CONTEMPORAINS / CONTEMORARY SOCIAL MOVEMENTS

ــا يف العــامل املعــارص. يســتعرض  ــة وطبيعته ــة لاطــاع عــىل الحــركات االجتامعيّ ــة معرفيّ ــّرر هــو رحل هــذا املق

ــر االجتامعــّي.  ــا مبفهــوم التغي ــامع، مــع ربطه ــم االجت ــة عل ــا، ضمــن رؤي جذورهــا وظــروف نشــأتها وديناميّته

ــن  ــوذج ع ــا من ــار أنّه ــىل اعتب ــني 1960 و 1970( ع ــرب ب ــئة يف الغ ــركات )الناش ــذه الح ــدرس ه ــر، تُ ــكام آخ ب

ــة  ــس لاعــرتاض عــىل هيمن ــّي، لي ــاً يف فعــل جامع ــن يشــرتكون مع ــني األشــخاص الذي ــة ب ــات االجتامعيّ التحالف

ــؤ  ــّرر إىل نش ــرّق املق ــر. يتط ــدف التغي ــع به ــة للمجتم ــات الثقافيّ ــىل التوّجه ــض ع ــاً للقب ــا ايض ــب، وإمّن فحس

ــاك  ــأّن هن ــام ب . عل ــكيّلّ ــع ال ــع املجتم ــا م ــا، وتفاعاته ــا، وقياداته ــاء فيه ــد األعض ــة، وتجني ــركات االجتامعيّ الح

نوعــني مــن الحــركات االجتامعيّــة: الحــركات االجتامعيّــة الكاســيكيّة أْي الحــركات العاّمليّــة؛ والحــركات االجتامعيّــة 

ــة، واملناهضــة للعوملــة. ازمــة  ــة، والبيئيّ ــة، واملناهضــة للعنرصيّ ــدة : الحــركات النســائيّة، والحقــوق املدنيّ الجدي

وول ســرتيت، حقــوق االنســان، الــخ .. ويشــّدد عــىل نشــوء هــذه الحــركات يف الســياق اللبنــايّن، خصوصــاً يف عــرص 

ــر االجتامعــي. ــة التغي ــا وتأثرهــا يف حرك ــك لجهــة ماهيته ــدة، وذل ــة الجدي العوملــة والليرباليّ

السياسات االقتصادية واالجتامعية
POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES / ECONOMIC AND SOCIAL POLICIES

ــف  ــدف إىل التعري ــام يه ــة، ك ــة واالجتامعي ــات االقتصادي ــم السياس ــب بأه ــف الطال ــرر إىل تعري ــدف املق يه

بسياســات صنــدوق النقــد الــدويل، وباألزمــة االقتصاديــة العامليــة التــي اندلعــت منــذ العــام 2008، كــام يعــرف 
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ــم ومناقشــة  ــك لفه ــة كاالقتصــاد الســلويك، اقتصــاد الســعادة، اقتصــاد املعرفة...وذل ــة االقتصادي ببعــض األنظم

وتحليــل وتقييــم السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة، وتأثــرات صنــدوق النقــد الــدويل عــىل األوضــاع االقتصادية 

ــة وسياســات  ــة الحديث ــة قــدرات الطالــب عــىل اســتراف أهــم األنظمــة االقتصادي ــة، عــاوة عــىل تنمي العاملي

ــان خاصــة. ــة يف دول العــامل عامــة ويف لبن ــة االجتامعي ــة والرعاي الحامي

التدريب عىل البحث االجتامعي )أعامل حقلية(

RECHERCHE SOCIOLOGIQUE )TRAVAUX DE TERRAIN( / SOCIOLOGICAL RESEARCH )FIELD WORK(

يتنــاول املقــرر التعريــف عــىل املراحــل والخطــوات الواجــب اتباعهــا يف البحــث السوســيولوجي الحديــث، بشــكل 

ــد  ــل هــذه األبحــاث. هــو يســعى إىل تزوي ــيل والتفســري ملث ــد البعــد التحلي ــب إىل تحدي يراعــي توصــل الطال

ــن  ــق، ع ــورة املســار املنهجــي إلجــراء هــذا التحقي ــة بل ــه، وكيفي ــي وميزات ــق االجتامع ــة التحقي ــب مباهي الطال

طريــق تعــداد أهــم الخطــوات : كيفيــة بلــورة مشــكلة اجتامعيــة معينــة يحددهــا الطــاب تكــون قابلــة للبحــث، 

اعتــامد بنــاء مخطــط أويل للموضــوع، كيفيــة جمــع املعطيــات وتحليلهــا، وإعــداد خاصــة العمــل والتقريــر.

تقنيات وتطبيقيات انرتوبولوجية 
TECHNIQUES ET APPLICATIONS DE L’ANTHROPOLOGIE / ANTHROPOLOGICAL TECHNIQUES 

AND APPLICATIONS

يأخــذ املقــرر باالعتبــار وجــود وجهتــني للعمــل يف امليــدان، األوىل وصفيــة تهتــم بطريقــة وأســلوب حيــاة 

املجتمعــات وعاداتهــم وتقاليدهم..الــخ.، والثانيــة تدخليــة تطبيقيــة تســعى لتوظيــف إمكانيــات األنروبولوجيا يف 

ســياق الســعي لحــل املشــكات املجتمعيــة، والســر قدمــاً يف طريــق تحقيــق التنميــة املرجــوة واألمــان والرفــاه. 

ــا التــي تســاعد الطالــب يف التطبيــق الحقــيل ســواء مــن  لــذا، فــإن هــذا املقــرر يركــز عــىل تقنيــات اإلثنوغرافي

ــل ذو  ــب تدخ ــىل جان ــوي ع ــي تحت ــة الت ــة التطبيقي ــة أم األنروبولوجي ــة الوصفي ــات االثنوغرافي ــال الدراس خ

أهميــة مجتمعيــة كبــرة، كــام يشــمل القيــام بأعــامل موجهــة تتنــاول عــدداً مــن املوضوعــات األساســية التــي 

تهــم مجتمعنــا، والتــي تســاعد عــىل توجيــه طلبــة اإلجــازة يف العلــوم االجتامعيــة نحــو هــذه املجــاالت املهمــة 

ــا مســتقباً. ــة، وإعدادهــم للتعمــق فيه والعملي

الفصل السادس : مواد اختيارية 

مناهج تعليم علم االجتامع يف لبنان

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE LA SOCIOLOGIE AU LIBAN /  SOCIOLOGY CURRICULA IN LEBANON

يتطــرق املقــرر إىل مركزيــة الحــوار والتفاعــل بــني املعطيــات النظريــة وامليدانيــة عــرب وســائل عديــدة، لهــذا مــن 

الــروري توجيهــه للتعــرف عــىل منهــاج مــادة علــم االجتــامع بالتفصيــل حســب مضمــون الكتــاب املــدريس لــدى 

القطاعــني العــام والخــاص. وتعريفــه أيضــاً بتطبيقاتهــا العمليــة وفــق منهاجهــا املعتمــدة حســب ســنوات الدراســة 

مــا قبــل الجامعــة، وتعريفــه كذلــك بأبــرز مفاهيــم وإشــكاليات تعلــم وتعليــم هــذه املــادة لفهــم مســتلزمات 

توزيــع املحــاور وأســس توزيــع الفصــل الــدرايس وخطواتــه املعتمــدة يف ســياق التدريــس، وتعليــم هــذه املــادة 

ــي  ــا، واملســائل واملوضوعــات الت ــة له ــة املرافق ــا وطبيعــة املســتندات العلمي ــي تعالجه ــا الت ــث القضاي مــن حي

ــادة  ــدى إكتســاب أهــداف امل ــاس م ــة حــول قي ــة كاألعــامل التدريبي ــة والاصفي ــا عــرب األنشــطة الصفي تطرحه

وكفاياتهــا، واألســس التطبيقيــة لكيفيــة اإلختبــار ومســتلزمات التقييــم والتقويــم.
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تعلم وتعليم علم االجتامع )تجارب راهنة(
APPRENDRE ET ENSEIGNER LA SOCIOLOGIE AU LIBAN )EXPERIENCES CONTEMPORAINES( / 

LEARNING AND TEACHING SOCIOLOGY IN LEBANON )CURRENT EXPERIENCES(

يتضمــن املقــرر محتــوى خطــة النهــوض الرتبويــة وســياقها املعتمــد؛ آليــة تعلــم وتعليــم علــم االجتــامع مــن خال 

تحديــد الخصائــص واملقومــات الفكريــة واألخاقيــة ألســتاذ املــادة، تنفيــذ أبحــاث ميدانيــة وعلميــة حــول أســس 

تدريــس مــادة علــم االجتــامع وتطبيــق منهاجهــا املعتمــد خــال ســنوات الدراســة مــا قبــل الجامعــي، عــرض أبــرز 

املفاهيــم والقضايــا التــي تطرحهــا مــن حيــث وضوحهــا وعاقتهــا بالواقــع املعــاش، الثغــرات واإلشــكاليات التــي 

ــه  ــاب املــدريس ومضمون ــا يف الكت ــي تعالجه ــا الت ــث القضاي ــادة مــن حي ــم هــذه امل ــم وتعلي ــة تعل تســود عملي

ــاين،  ــة واملجتمــع اللبن ــع البيئ ــادة م ــاج امل ــة منه ــة ومــدى مطابق ــة الثانوي ــه يف املرحل ــع محــاوره وفصول وتوزي

تحليــل أبعــاد الظواهــر التــي تشــتمل عليهــا املــادة وربطهــا بالواقــع املحــيل.

البحث الحقيل ومهام التحليل والصياغة

TRAVAIL DE TERRAIN : ANALYSE ET REDACTION  /  FIELD RESEARCH : ANALYSIS AND REPORT WRITING

ــه  ــل بنوعي ــى املقــرر بالجانــب اإلجــرايئ للبحــث الحقــيل، ويســعى إىل تدريــب الطالــب عــىل مهــام التحلي يعن

ــية  ــل الرئيس ــباب والعوام ــن األس ــف ع ــة، والكش ــرة اإلجتامعي ــم الظاه ــق يف فه ــة التعم ــي بغي ــي والنوع الكم

ــل  ــام التحلي ــط مه ــىل رب ــل ع ــام يعم ــة(، ك ــة والكمي ــة )النوعي ــات امليداني ــتناد إىل املعطي ــا، باإلس ــة به املرتبط

ــا الباحــث. ــق منه ــي ينطل ــم األساســية الت باملفاهي

وســيعرض املقــرر األصــول املتبعــة يف الصياغــة النهائيــة للبحــث السوســيولوجي ومختلــف الــروط األكادمييــة 

ــا،  ــة وعناوينه ــية والفرعي ــث الرئيس ــيامت البح ــوح، وتقس ــكل والوض ــث الش ــن حي ــام، م ــذه امله ــة به املرتبط

ــم البحــث  ــة ودع ــة، وإســتخدام املراجــع العلمي ــة البحثي ــق األصال ــك تحقي ــة الســليمة... وكذل وإســتخدام اللغ

ــة. ــوم البياني ــداول والرس بالج

تجارب بحثية جامعية
TRAVAUX COLLECTIFS DE RECHERCHE / TEAM WORK RESEARCH 

يُعنــى املقــرر بكيفيــة إدارة وبنــاء الفريــق البحثــي وتنظيمــه وفقــاً لخطــة عمــل مربمجــة غايتهــا األساســية تنميــة 

ــة.  ــة عملي ــة، بطريق ــارات القيادي ــي، وامله ــل الجامع ــارات العم ــز مه ــدى الطــاب وتعزي ــة ل ــدرات اإلبداعي الق

ــات  ــل وإدارة االجتامع ــد العم ــرَّق إىل قواع ــام يتط ــي، ك ــروع البحث ــرتح امل ــية ملق ــارص األساس ــاول العن ويتن

والوقــت، لتحقيــق أفضــل مســتوى مــن اإلنجــاز. وبهــذه العمليــة يتحقــق التكامــل مــا بــني النظــري والتطبيقــي 

ــة.  ــم الوصــول إىل األهــداف بأفضــل الطــرق والســبل املمكن ــة، فيتّ ــة ومتفاعل مــن خــال أنشــطة متعاون

اسرتاتيجيات التنمية املحلية والخدمة االحتامعية
STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET TRAVAIL SOCIAL / STRATEGIES OF LOCAL 

DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK

لــكل مجتمــع مقــدرات وإمكانــات تنتظــر اكتشــافها وتحديدهــا. ولــكل مجتمــع مشــاكله الخاصــة. لهــذا يســعى 

ــا،  ــول له ــع حل ــة وض ــة بغي ــة املحلي ــات التنمي ــاكل ومعوق ــد املش ــدرات وتحدي ــاف املق ــرر إىل اكتش ــذا املق ه

ــة  ــات التنمي ــد معوق ــات، تحدي ــب األولوي ــكات حس ــد املش ــات، تحدي ــاف الحاج ــن اكتش ــب م ــني الطال ومتك

ــكل مجتمــع محــيل. ــول للمشــكات الخاصــة ب ــة، ووضــع الحل املحلي
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 اسرتاتيجيات التنمية البرية وإدارة املوارد البرية
STRATEGIES DU DEVELOPPEMENT HUMAIN ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / 

HUMAN DEVELOPMENT STRATEGIES AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ــة  ــة واألهــداف اإلمنائي ــة البري ــز املقــرر عــىل املعــارف املرتبطــة مبفهــوم ومــؤرشات واســرتاتيجيات التنمي يرك

لأللفيــة، ويركــز أيضــاً عــىل أســاليب تحليــل اتجاهــات مــؤرشات التنميــة البريــة يف العــامل بشــكل عــام والــدول 

العربيــة بشــكل خــاص، ويــربز كذلــك أهميــة الربــط بــني اســرتاتيجيات التنميــة البريــة وإدارة املــوارد البريــة 

ويعمــل عــىل توضيــح مــدى العاقــة والرتابــط فيــام بينهــام، وأثــر ذلــك عــىل فهــم البيئــة الداخليــة للمنظمــة، 

ــة،  ــاليبها اإلداري ــا، وأس ــا، وأهدافه ــالتها، وغاياته ــث : رس ــن حي ــرة، م ــية واملؤث ــا األساس ــا ومتغراته ومتطلباته

وثقافتهــا التنظيميــة، ومتطلبــات العمــل فيهــا، الــخ..
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رابعًا : الماستر البحثي في العلوم االجتماعية

ــر  ــم لتحض ــي لتأهيله ــريف والبحث ــي املع ــاب يف الرتق ــاعدة الط ــة، مس ــوم االجتامعي ــي يف العل ــرت البحث ــدف املاس ه

الدكتــوراه، وميكــن تســميته بصناعــة باحــث قيــد التمريــن، يســتطيع الطالــب خالــه التمكــن مــن املعطيــات النظريــة 

والتطبيقيــة يف مســار تخصــي محــدد. كــام ميكنــه إعــداده األكادميــي مــن أن يختــار بحثــاً، يضــع لــه توصيفــاً دقيقــاً 

وتصميــامً معرفيــاً وتقنيــاً، مســتعيناً بالتوثيــق البيبليوغــرايف الدقيــق، وبتحديــد واضــح ملجــال بحثــه الزمــاين واملــكاين، 

وبتأطــر جــيل ملــادة البحــث. كــام ميكــن الطالــب مــن تكويــن املعــارف واملهــارات يف أحــد اختصاصــات مياديــن العلــوم 

االجتامعيــة التــي يدرســها املعهــد والتــي نعددهــا كاآليت :

1. علم االجتامع ومساراته التخصصية : 

أ. علم اجتامع العائلة 

ب. علم اجتامع الرتبية 

ج. علم اجتامع املعرفة والثقافة 

د. علم اجتامع السياسة

ه. علم اجتامع العمل 

2. علم االنرتوبولوجيا.

3. علم السكان.

4. علم التنمية االقتصادية واالجتامعية.

5. علم السياسات االجتامعية.

6. علم النفس االجتامعي.

1. علم االجتامع : مساراته التخصصية

1.أ. علم اجتامع العائلة 

• الهدف من هذا املاسرت البحثي :

إن هــذا املســار التخصــي هدفــة األســايس التمحــور حــول موضــوع العائلــة بكافــة تنوعاتــه، فالعائلــة هــي، كــام 

نعلــم مــن البنــى األساســية يف املجتمــع ولهــا دور جوهــري يف ديناميــة تحوالتــه. 

• الكفايات :

ــة  ــوث املتنوع ــة بالبح ــة املرتبط ــة واملنهجي ــارف النظري ــاك املع ــن امت ــب م ــي الطال ــرت البحث ــذا املاس ــن ه ميك

ــزواج،  ــة، أمنــاط ال ــا االجتامعي ــه مــن طــرح التســاؤالت حــول تشــكاتها، تطوراته ــاً، وميكن ــة تاريخي حــول العائل

ــا،  ــة فيه ــة والوظيفي ــيم األدوار الجندري ــكلها، تقس ــة يف تش ــرد والجامع ــة، دور الف ــئة االجتامعي ــاق، التنش الط

فهــم االرتباطــات الجيليــة، إلــخ... ومواضيــع أخــرى كثــرة تتمحــور حــول مجــال هــذا التخصــص. كــام ميّكنــه مــن 

القيــام باألبحــاث الكميــة والنوعيــة التــي تتنــاول دراســة مجــال العائلــة. هــي إذاً ماســرت تســاعد املتخصــص فيهــا 

عــىل العمــل ضمــن فريــق متنــوع االختصاصــات ومتكنــه مــن توســييع إشــكاليات مشــرتكة معــه )ضمــن أبحــاث 

ــوم  ــة املطبقــة يف العل ــات املعلوماتي ــك تقني تضــم باحثــني مــن اختصاصــات متنوعــة(، ال ســيام أن الطالــب ميتل

االجتامعيــة، ولديــه القــدرة عــىل الصياغــة الكتابيــة أو الشــفهية لنتائــج هــذه األبحــاث.
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• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي يف مواد علم االجتامع.

ــع  ــل م ــوث، العم ــز بح ــث، مراك ــربات بح ــات، مخت ــة : جامع ــات مختلف ــث يف مؤسس ــاعد باح ــل كمس - العم

ــاألرسة. ــط ب ــيولوجي املرتب ــث السوس ــى بالبح ــة تعن ــات حكومي ــة ومؤسس ــامت عاملي منظ

- العمل كمستشار يف مؤسسات ومنظامت مختلفة تعنى بشؤون األرسة والطفل.

- العمل كمستشار يف املحاكم الروحية املتنوعة املرتبطة بالزواج والطاق واملسائل األرسية األخرى.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOFA M1105 - ي علم اجتماع العائلة

موضوعات نظرية  ف  6 28 22 50
SOFA M1106 - ي علم اجتماع العائلة

االشكاليات المعرفية الراهنة ف  6 28 22 50
SOFA M1107 - ي علم اجتماع العائلة

دراسات تطبيقية ف  6 14 36 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 119 131 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOFA M2100 - ي العالقات العائلية

انظمة التدخل ف  6 14 36 50
SOFA M2101 - ي ي لبنان والعالم العرب 

قضايا االرسة ف  6 21 29 50
SOFA M2102 - تغير القيم العائلية 6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشير 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 91 123 36 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOFAM3105 - االرسة والعولمة والتوازن االجتماعي 6 28 22 50
SOFA M3106 - الشباب وسلطة العائلة 6 28 22 50
SOFA M3107 - السياسات االجتماعية واالرسة 6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 112 138 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOFA M4100 - ي علم اجتماع العائلة

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total
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موضوعات نظرية يف علم اجتامع العائلة
THEORIES DE LA SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE  / FAMILY SOCIOLOGY THEORIES

ــات الكاســيكية واملعــارصة  ــة ومســار تطــور النظري ــامع العائل ــم اجت ــة لعل ــرر الجــذور التاريخي يســتعرض املق

ــني الفــرد،  ــة ب ــة الدينامي ــه... كــام يبحــث يف العاق ــم املرتبطــة ب ــف املفاهي ــيل، ومختل ــدان العائ ــة باملي املتعلق

العائلــة والبنــاء االجتامعــي، ويبحــث أيضــاً يف وظائــف العائلــة التــي يقاربهــا كخليــة أساســية للمجتمــع وحلقــة 

وصــل بــني الفــرد والبنــاء اإلجتامعــي.

االشكاليات املعرفية الراهنة يف علم اجتامع العائلة 
PROBLEMATIQUES ACTUELLES DE LA SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE / CURRENT 

EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS IN FAMILY SOCIOLOGY

يعنــى املقــرر بدراســة اإلشــكاليات املعرفيــة الراهنــة التــي تحيــط بعلــم إجتــامع العائلــة. وهــو يتضمــن جولــة 

عامــة حــول مختلــف املســائل التــي تطــال امليــدان األرسي، كام يتضمــن التعريفــات األساســية للعائلة، والنقاشــات 

املتعلقــة بالخطــاب العــام و الخــاص، ومختلــف أشــكال التغــرات العائليــة والتحديــات املعرفيــة يف هــذا املجــال.

دراسات تطبيقية يف علم اجتامع العائلة
RECHERCHES APPLIQUEES A LA SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE / EMPIRICAL STUDIES IN 

FAMILY SOCIOLOGY

ــث  ــة يف املجتمــع العــريب خصوصــاً، حي ــامت العائلي يســعى املقــرر إىل اســتعراض منــاذج مــن األنســاق والتنظي

يرتكــز منظــور الدراســة عــىل إدراك العوامــل الديناميــة ومــا تخلفــه مــن رصاعــات واضطرابــات متتــد مــن الفــرد 

ــع االجتامعــي،  ــة بالواق ــامع العائل ــم إجت ــرآًة اللتحــام عل ــادة م ــم إىل املجتمــع. وتشــكل هــذه امل ــة ث إىل العائل

وتحقيــق متطلبــات منــوه النظــري مــن خــال إكتشــاف أبعــاد الحقيقــة الواقعيــة عــرب اإلتصــال باملجتمــع كميــدان 

بهــدف التعبــر عــن حيويــة هــذا العلــم وإمبريقيتــه وبعــده املعــريف.

أنظمة التدخل يف العالقات العائلية 
SYSTEMES D’INTERVENTION DANS LES RELATIONS FAMILIALES / INTERVENTION SYSTEMS IN 

FAMILY RELATIONSHIPS

يســعى املقــرر إىل اإلحاطــة بأســاليب معالجــة الرصاعــات العائليــة، مــن خــال تطبيــق أنظمــة التدخــل االجتامعي 

ــدرج  ــة. هــذه األنظمــة تعمــل عــىل مســتويات عــدة، وتت ــي تتناغــم مــع مفهــوم األرسة كمؤسســة إجتامعي الت

مــن املســتوى امليكــروي إىل املســتوى املاكــروي، كــام يتضمــن مختلــف آليــات الوســاطة، الرســمية منهــا، وغــر 

الرســمية.. ففــي حــني تقتــرص الوســاطة غــر الرســمية عــىل جهــات غــر رســمية كأفــراد العائلــة، وكبــار الســن 

والجهــات الدينيــة، تتســع الوســاطة الرســمية لتطــال املحامــني والقضــاة والوســطاء املجازيــن رســمياً.

يرتكــز املقــرر أيضــاً عــىل دراســة العاقــة الجدليــة القامئــة بــني أنظمــة التدخــل يف العاقــات األرسيــة، والتعدديــة 

يف طبيعــة األنظمــة القانونيــة يف العــامل العــريب عامــة ويف لبنــان خاصــة.

قضايا األرسة يف لبنان والعامل العريب 
QUESTIONS DE LA FAMILLE AU LIBAN ET DANS LES PAYS ARABES / QUESTIONS DE LA FAMILLE 

AU LIBAN ET DANS LES PAYS ARABES

ــة  ــية للعائل ــص األساس ــرض للخصائ ــريب، فيع ــامل الع ــان والع ــألرسة يف لبن ــية ل ــا الرئيس ــرر القضاي ــتهدف املق يس
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العربيــة ومركزيتهــا يف الحيــاة اإلجتامعيــة وفــق مســارين، األول : عبــارة عــن مقاربــة ميكرويــة ملســألة الثبــات 

ــة بــدًء مــن تأسيســها )مــن خــال  ــاة العائلي ــة العائليــة عــرب مختلــف مراحــل الحي والتغــر للعاقــات الحميمي

ــة  ــف األشــكال العائقي ــاول مختل ــم تن ــه يتّ ــاة(. وفي ــن خــال الطــاق أو الوف ــا )م ــزواج( وصــوالً إىل انحاله ال

العائليــة كاألبــوة والبنــوة، ورعايــة األطفــال ... ، مــع الرتكيــز عــىل القضايــا الجندريــة. أمــا املســار الثــاين، فيســعى 

إىل النظــر يف العاقــات التفاعليــة القامئــة بــني العائلــة كمؤسســة إجتامعيــة، والبنــى االجتامعيــة األخــرى فيتطــرق 

ملواضيــع مثــل : الامســاواة اإلقتصاديــة، البنيــة السياســية، الديــن، ووســائل اإلعــام الجامهريــة، إلــخ.. 

تغري القّيم العائلية 
MUTATIONS DES VALEURS DE LA FAMILLE / CHANGES IN FAMILY VALUES

يهــدف املقــرر رصــد التغــر يف القيـّـم العائليــة، باعتبارهــا معتقــدات تشــكل غايــة يســعى إليهــا الفــرد، أو وســيلة 

تعمــل عــىل ترشــيد أمنــاط الســلوك. كــام يســعى إىل مواكبــة التحــوالت االقتصاديــة والسياســية والنظــر يف تفاعلهــا 

ــات  ــيام العاق ــة، وال س ــل العائل ــات داخ ــة العاق ــيل ومنظوم ــاء العائ ــا يف البن ــة وتأثره ــم االجتامعي ــع القيّ م

الجندريــة والعاقــات الجيليــة.

األرسة والعوملة والتوازن االجتامعي
FAMILLE, GLOBALISATION ET EQUILIBRE SOCIAL / FAMILY GLOBALIZATION AND SOCIAL 

EQUILIBRIUM

يهــدف املقــرر التعريــف بتأثــر العوملــة اإليجــايب والســلبي عــىل األرسة عــىل الصعيــد االقتصــادي واالجتامعــي 

والســيايس. فــاألرسة تعيــش اليــوم يف عــامل ميتــاز بالتعقيــد والتشــابك والتغــر املســتمر وهــذا واضــح عــىل الصعيــد 

االقتصــادي والدميوغــرايف والبيئــي والتقنــي واإلجتامعــي وأمنــاط الهجــرة. لقــد شــكلت العوملــة تحديــاً للعائلــة 

عــىل صعيــد العمــل واألجــور والهجــرة وتغــر القيّــم االجتامعيــة وتنشــئة األوالد والتعليــم واإلعــام وأثــره، إلــخ.. 

مبــا تنتجــه مــن تفــاوت إجتامعــي يخلــق إشــكاالت جديــدة ملفاهيــم العدالــة واملســاواة التــي تتخطــى الحــدود 

الجغرافيــة للبلــد الواحــد.

الشباب وسلطة العائلة
JEUNESSE ET AUTORITE FAMILIALETHE / YOUTH AND FAMILY AUTHORITY

يهــدف املقــرر إىل التعريــف باألمنــاط الســائدة يف عاقــة الشــباب بأرسهــم، مــع الرتكيــز عــىل مفهــوم الســلطة 

وتحدياتهــا يف املجتمــع العــريب عامــة واللبنــاين خاصــة. فاملجتمــع العــريب الــذي متيــز بهيمنــه الســلطة األبويــة، 

ــة  ــم واإلعــام. فالســلطة األبوي ــة هامــة مرافقــة النتشــار نظــام العوملــة والتعلي ــوم تغــرات اجتامعي يعيــش الي

تواجــه حاليــاً تحديــات مــن قبــل الشــباب الــذي يــرص عــىل القيــام بخيــارات شــخصية عــىل أكــر مــن صعيــد : 

العمــل، التعليــم، إختيــار الريــك، مــكان الســكن، إلــخ.. مــام يفــرس الكثــر مــن التغــرات الحاصلــة عىل املســتوى 

القيّمــي االجتامعــي ويخلــق رصاعــاً بــني األهــل واألوالد : إشــكاليات هامــة يحــاول هــذا املقــرر معالجتهــا. 

السياسات االجتامعية واألرسة
POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE /SOCIAL POLICIES AND THE FAMILY

يتنــاول املقــرر السياســات االجتامعيــة التــي تضعهــا مؤسســات الدولــة والتــي تعنــى بالصحــة واملــوارد االجتامعيــة 

والتعليــم وغرهــا مــن السياســات املبنيــة عــىل القوانــني. بعــض السياســات العامــة يكــون لهــا تأثــر مبــارش عــىل 
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األرسة مثــل قوانــني األحــوال الشــخصية : الــزواج والطــاق واإلرث والوصايــة وحاميــة الطفــل، إلــخ.. ، والبعــض 

اآلخــر يكــون تأثــره غــر مبــارش مثــل السياســات التــي تتنــاول : التعليــم والطبابــة والســكن والريبــة والعمــل 

واألمومــة والجرميــة واملســاعدات االجتامعيــة، إلــخ.. 

ــول  ــات ح ــى املناقش ــي ترع ــم الت ــة واألرسة والقيّ ــات االجتامعي ــني السياس ــط ب ــىل الرتاب ــرر ع ــذا املق ــز ه يرك

ــىل األرسة. ــا ع ــة وتأثره ــا الدول ــي تتخذه ــارات الت ــة والخي ــات االجتامعي السياس

1.ب. علم اجتامع الرتبية 

• الهدف من هذا املاسرت البحثي :

التمحور حول موضوع علم اجتامع الرتبية ملتابعة الحصول عىل شهادة دكتوراه يف هذا االختصاص.

• الكفايات :

ميّكــن هــذا املاســرت الطالــب مــن إمتــاك املعــارف النظريــة واملنهجيــة املرتبطــة بالبحــوث يف مجــال علــم اجتــامع 

الرتبيــة، ويفتــح اآلفــاق البحثيــة يف هــذا التخصــص مــن خــال متكــني الطالــب باملفاهيــم األساســية لهــذا العلــم 

وتزويــده بالكثــر مــن الخــربات املنهجيــة والتقنيــة يف البحــث بنوعيــه الكمــي والنوعــي. كــام ميكنــه مــن فهــم 

النظــام الرتبــوي اللبنــاين، السياســات الرتبويــة الوطنيــة، هــذا باالضافــة ملعرفتــه باملشــاكل التــي قــد يعــاين منهــا 

الطــاب نتيجــة بيئاتهــم االجتامعيــة والثقافيــة. 

• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي يف مواد علم االجتامع.

ــع  ــل م ــوث، العم ــز بح ــث، مراك ــربات بح ــات، مخت ــة : جامع ــات مختلف ــث يف مؤسس ــاعد باح ــل كمس - العم

ــوي. ــامع الرتب ــم االجت ــط بعل ــيولوجي املرتب ــث السوس ــى بالبح ــة تعن ــات حكومي ــة ومؤسس ــامت عاملي منظ

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOEDM1105 - بية ي علم اجتماع التر

موضوعات نظرية  ف  6 28 22 50
SOEDM1106 - بية ي علم اجتماع التر

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
SOEDM1107 - بية ي علم اجتماع التر

دراسات تطبيقية ف  6 14 36 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 119 131 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOEDM2100 - بية والتنشئة االجتماعية نماذج ومشكالت:  التر 6 28 22 50
SOEDM2101 - بية والتفاوت االجتماعي التر 6 14 21 15 50
SOEDM2102 - أنظمة التقييم والجودة 6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 98 137 15 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOEDM3105 - بية اتيجيات التر استر 6 28 22 50
SOEDM3106 - بوية ي االدارة والقيادة التر

قضايا معارصة ف  6 21 19 10 50
SOEDM3107 - ية  بية والتنمية البشر التر 6 21 29 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 98 142 10 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOED M4100 - بية ي علم اجتماع التر

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف علم اجتامع الرتبية 
THEORIES DE LA SOCIOLOGIE DE L’EDUCATION / THEORIES OF EDUCATIONAL SOCIOLOGY

يتنــاول املقــرر أهــم اإلتجاهــات واملــدارس النظريــة املعــارصة يف علــم اإلجتــامع الرتبــوي. ويركــز عــىل اإلتجــاه 

البنــايئ الوظيفــي، ومدرســة الــرصاع االجتامعــي، والنظريــة التفاعليــة الرمزيــة، ونظريــة الفينومينولوجيــة، وهــي 

ــج هــذا املقــرر أهــم اإلضافــات  ــوي. كــام يعال ــم اإلجتــامع الرتب ــراً يف أبحــاث عل ــات األكــر شــيوعاً وتأث النظري

ــل  ــة، مث ــامع الرتبي ــم اجت ــل عل ــة يف حق ــورات املعرفي ــم التط ــرح أه ــية وي ــات األساس ــىل النظري ــة ع العلمي

ــة. ــة ومــا بعــد البنيوي ــة البنيوي ــة، والنظري ــة النقدي النظري

اتجاهات معارصة يف علم اجتامع الرتبية
TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA SOCIOLOGIE DE L’EDUCATION / CURRENT TRENDS IN 

EDUCATIONAL SOCIOLOGY

يركــز املقــرر عــىل دراســة العاقــات التبادليــة بــني الرتبيــة مــن ناحيــة واملجتمــع مــن ناحيــة أخــرى. فهــو يــدرس 

ــن  ــوي والتعليمــي م ــل النظــام الرتب ــدرس باملقاب ــي، وي ــة عــىل النظــام االجتامع ــة املختلف ــر النظــم الرتبوي تأث

منظــور إجتامعــي أي ميكــن مــن معرفــة تأثــر املنظومــة اإلجتامعيــة عــىل النظــام الرتبــوي التعليمــي. كــام يعــرض 

لعــدد مــن القضايــا ذات الطابــع االجتامعــي الرتبــوي بحيــث يتـّـم التعريــف بعلــم إجتامعيــات الرتبيــة، وعاقتــه 

بعلــم اإلجتــامع العــام وبقيــة العلــوم الرتبويــة األخــرى.

دراسات تطبيقية يف علم اجتامع الرتبية
RECHERCHES APPLIQUEES A LA SOCIOLOGIE DE L’EDUCATION / EMPIRICAL STUDIES IN 

EDUCATIONAL SOCIOLOGY

يتنــاول املقــرر رشح كيفيــة تحويــل النظريــات والقوانــني السوســيولوجية إىل تطبيقــات عمليــة يف املجــال الرتبــوي 

والتعليمــي وذلــك مــن خــال القيــام بأعــامل موجهــة ودراســات ميدانيــة يطبقهــا الطــاب مــن خالهــا النظريــات 

ــامل،  ــة والع ــدول العربي ــة يف ال ــامذج الرتبوي ــض الن ــل بع ــة وتحلي ــرض ودراس ــرر ع ــد املق ــام يعتم ــة. ك املدروس

ويركــز عــىل املناهــج والتقنيــات واألســاليب التعليميــة وتأثرهــا بالتغــرات االجتامعيــة والثقافيــة، الســيام بظاهــرة 

العوملــة ومــا فرضتــه مــن تغــرات داخــل املؤسســات التعليميــة والرتبويــة مثــل املدرســة.
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الرتبية والتنشئة االجتامعية : مناذج ومشكالت
EDUCATION SOCIALE : MODELES ET PROBLEMES / SOCIAL EDUCATION: MODELS AND PROBLEMS

يتنــاول املقــرر التعريــف مبفهــوم الرتبيــة والتنشــئة االجتامعيــة وتحديــد مقوماته يف ظــروف املجتمــع واالتجاهات 

النظريــة لتفســره وربطــه بنمــو شــخصية الفــرد واكتســابه لقيــم مجتمعــه، ومعالجــة أمنــاط التنشــئة ومراحلهــا 

ــئة  ــة التنش ــة بعملي ــات املهتم ــي للمؤسس ــدور الوظيف ــة، وال ــة والجامعي ــة الفردي ــة الهوي ــا يف صياغ وفاعليته

كاألرسة، واملؤسســات االجتامعيــة كاملدرســة ودور العبــادة وجامعــة الرفــاق، والتواصــل االجتامعــي وغرهــا.

الرتبية والتفاوت االجتامعي
EDUCATION ET INEGALITES SOCIALES /EDUCATION AND SOCIAL INEQUALITIES

ــل  ــة يف تأثرهــا عــىل مســتوى التحصي ــة والعوامــل االجتامعي ــل العقلي ــني العوام ــرر عــىل التداخــل ب ــز املق يرك

املــدريس والعلمــي وعــىل العاقــة التــي تربــط النجــاح والفشــل الــدرايس- ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار إجتامعيــة 

تربويــة- والنظــام الطبقــي اإلجتامعــي، وعــىل دور املدرســة يف توفــر تكافــؤ الفــرص التعليميــة وتحقيــق الحــراك 

االجتامعــي لألفــراد مــام يســاهم يف تقــدم وتنميــة املجتمــع. كــام يتنــاول الرتابــط بــني الرأســامل الثقــايف األرسي 

ــم  ــية وأه ــرص الدراس ــي يف الف ــؤ االجتامع ــباب الاتكاف ــر أس ــة وتفس ــة التعلمي ــاح يف العملي ــم والنج للمتعل

مؤرشاتــه، أال وهــو ظاهــرة الفشــل أو التخلــف أو التأخــر الــدرايس والرســوب وصــوالً إىل التّــرّسب مــن املدرســة، 

واالصطفــاء املــدريس، ويــرح كذلــك املقولــَة الرئيســية التــي بَنــى عليهــا بيــر بورديــو نظريتـَـه وهــي أن الثقافــة 

ــم بــه ومــن خالــه عمليــة إعــادة إنتــاج بُنيــة التفــاوت الطبقــي. يوضــح املقــرر أيضــا التــازم القــوي  وســٌط يتّ

بــني رضورة الحــد مــن التفــاوت اإلجتامعــي يف الحصــول عــىل فــرص التعليــم وقــوة مخرجــات التعليــم مــن ناحيــة 

وخطــط التنميــة مــن ناحيــة أخــرى، ذلــك أن كا منهــام مؤثــر يف اآلخــر، فالرتبيــة ومســتوى تأهيلهــا أحــد برامــج 

التنميــة. وبرامــج التنميــة متثــل أحــد مخرجــات التعليــم ومثــاره. إن أي فشــل يف خطــط وبرامــج التنميــة مرجعــه 

األول واألســاس الامســاواة بــني مختلــف الرائــح االجتامعيــة يف الحصــول عــىل الفــرص التعليميــة. 

أنظمة التقييم والجودة
SYSTEMES D’EVALUATION ET DE QUALITE /EVALUATION AND QUALITY SYSTEMS

ــع  ــل م ــارات يف التعام ــر امله ــوي، ويســعى إىل تطوي ــة الجــودة يف املجــال الرتب ــف بأنظم ــّرر بالتعري ــى املق يُعن

ــة، كنظــام مــن أنظمــة التقييــم الرتبــوي، وذلــك مــن خــال التعــرّف  تطبيقاتهــا الرتبويّــة يف املؤّسســات التعليميّ

مبفاهيمهــا األساســيّة وأسســها النظريّــة وفوائدهــا العمليّــة ومرتكزاتهــا ومتطلّباتهــا وتطبيقاتهــا ومناذجهــا 

ــم. ــق يف مؤّسســات التعلي ــاذج التطبي ــن من ــوذج م ــدايّن لنم ــار املي ــن خــال االختب ــة، وم التطبيقيّ

STRATEGIES DE L’EDUCATION / EDUCATIONAL STRATEGIES / اسرتاتيجيات الرتبية

يســتعرض املقــرر األصــول املتبعــة النجــاز اســرتتيجية تربويــة، إنطاقــاً مــن األســس النظريــة والعمليــة. حيــث 

ــاء املســّودة،  ــط، بن ــاث : التخطي ــا الث ــادىء، واألصــول لوضــع اســرتاتيجية مبراحله ــم الســعي إىل ترســيخ املب يتّ

ــة.  ــة الرتبي ــم واملراجعــة، وفــق الواقــع ومنهجي التقيّ

ــة  ــم تدريبــه عــىل مقارب يتعلــم الطالــب مــن هــذا املقــرر األصــول املعرفيــة حــول اســرتاتيجيات الرتبيــة، إذ يتّ

ــع  ــه إدراك الواق ــّهل علي ــة، فيس ــم العلمي ــة واملفاهي ــر النظري ــىل األط ــكازه ع ــال ارت ــن خ ــداين م ــع املي الواق

وفهمــه ويعــي أن اإلســرتاتيجية تحتــل موقعــاً وســطاً بــني السياســة العامــة ومبادئهــا، والخطــة، ويــدرك األســباب 

ــاً للمســتجدات.  ــا وفق ــا أو لتعديله ــامالت املتعــددة إلحداثه واالحت
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قضايا معارصة يف االدارة والقيادة الرتبوية
PROBLEMES CONTEMPORAINS EN GESTION ET  LEADERSHIP EDUCATIFS / CONTEMPORARY 

PROBLEMS IN MANAGEMENT AND EDUCATIONAL LEADERSHIP

يتنــاول املقــرر مبــادئ االدارة، القيــادة، والتخطيــط الرتبــوي، مبــادئ االرشاف والتقيّــم الخاصــة بالربامــج الرتبويــة، 

ــم  ــة، التقوي ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــة م ــم للطلب ــم والتعلي ــة : التعل ــة الخاص ــط بالرتبي ــو مرتب ــا ه وكل م

ــة الخاصــة. واالرشــاد يف الرتبي

الرتبية والتنمية البرية
EDUCATION ET DEVELOPPEMENT HUMAIN / EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT

يتنــاول املقــرر العاقــة بــني الرتبيــة والتغــر االجتامعــي مــن حيــث مفهومــه وأنواعــه ومراحلــه، ونظريــات التغــر 

االجتامعيــة ودور الرتبيــة يف تفعيــل هــذا التغــر.. كــام يتنــاول أيضــاً عاقــة الرتبيــة بالتنميــة االقتصاديــة وبتحوالت 

ســوق العمــل، ويتطــرق لعاقــة الرتبيــة بالثقافــة وبتحوالتهــا.

1.ج. علم اجتامع املعرفة والثقافة

• الهدف من هذا املاسرت البحثي : 

ــة  ــه املعرف ــا تعني ــة مب ــة معمق ــن معرف ــة إىل تكوي ــة والثقاف ــامع املعرف ــم اجت ــي يف عل ــرت البحث ــدف املاس - يه

والثقافــة سوســيولوجياً ليكــون الطالــب عــىل درايــة بأهميــة هــذا االختصــاص والقــدرة عــىل التفريــق بــني املعرفــة 

والثقافــة.

- تشــمل الدراســة كيفيــة تكويــن املعرفــة واملراحــل التــي مــرت بهــا. والعاقــة بــني املجتمــع واملعرفــة وكيفيــة 

انبثــاق املعرفــة مــن املجتمــع وتغرهــا بتطــور املجتمــع. كذلــك تطــور املجتمــع بتغــره، مبعنــى العاقــة الجدليــة 

والتفاعليــة بــني املجتمــع واملعرفــة. 

- االنتقــال مــن املعرفــة باعتبارهــا صفــة إنســانية عامــة مختصــة باإلنســان إىل الثقافــة باعتبارهــا الدرجــة الراقيــة 

مــن املعرفــة املبنيــة عــىل الخــربة والتجربــة وتراكــم املعــارف اإلنســانية. مــام يتطلــب التعمــق يف فهــم املعرفــة 

وفهــم الثقافــة.

- تطــور املعرفــة مرتبــط بالتفاعــل بــني النــاس مــن جهــة واملجتمعــات مــن جهــة أخــرى. والتعمــق يف درس ظاهــرة 

التفاعــل الثقــايف أو التثاقــف وعمليــات التأثــر والتأثــر والنتائــج املرتتبــة عنها.

• الكفايات :

إعــداد الطالــب نظريــاً وتطبيقيــاً يف فهــم وتحليــل مــا هــو معــريف ومــا هــو ثقــايف، مــن خــال معرفــة النظريــات 

املعرفيــة والثقافيــة والعاقــة بينهــام، وارتبــاط كل منهــام باإلنتــاج املجتمعــي قبــل أن يصــر إنتاجــاً إنســانياً ينتــر 

عــن طريــق التثاقــف. ومــن ثــم معرفــة تأثــر العوملــة بــكل وجوههــا عــىل الثقافــات املحليــة، ومــا يتبــع ذلــك 

مــن رضوب الهجانــة الثقافيــة، التــي تضيَــع املنابــع األصيلــة لــكل ثقافــة وال تصــل إىل الثقافــة املؤثــرة بالكامــل. 

األمــر الــذي يخلــق مــا ميكــن أن نطلــق عليــه إســم الثقافــة املعوملــة مبواصفاتهــا التــي تعطيهــا لــكل ثقافــة عــىل 

حــدة، بحيــث تتشــابه الثقافــات بصبغــة االســتهاك، وتــؤدي إىل إضعــاف أســس ومنطلقــات الثقافــات املحليــة.

• سوق عمل خريجيه : 

- املدارس والجامعات )الخاصة(.

- تحليل أوجه النشاط الثقايف وربطها بالتوجه العام محلياً وعاملياً.
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- مراكز األبحاث املعنية بقضايا الفكر والثقافة واإلنتاج فيهام.

- العمل الثقايف يف وسائل اإلعام والتواصل.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCUM1105 - ي علم اجتماع الثقافة والمعرفة

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
SOCUM1106 - ي علم اجتماع الثقافة والمعرفة

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
SOCUM1107 - ي علم اجتماع الثقافة والمعرفة

دراسات تطبيقية  ف  6 14 36 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 119 131 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCUM2100 - ديناميات ونماذج: التثاقف والعولمة 6 14 36 50
COCUM2100 - ي

وسائل االتصال الحديثة والتغّير الثقاف  6 28 22 50
SOCUM2101 - تيبولوجيا المعرفة والثقافة 6 28 22 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشير 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 105 145 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCUM3104 - ( نماذج تقليدية وحديثة)المعرفة والسلطة  6 21 29 50
SOCUM3105 - اللغة والدين: الهوية الثقافية 6 28 22 50
SOCUM3106 - ي  الهوية الثقافية والتطرف الدين  6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 105 145 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOCUM4100 - ي علم اجتماع المعرفة والثقافة

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف علم اجتامع املعرفة والثقافة
THEORIES DE LA SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CULTURE / THEORIES OF 

SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND CULTURE

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعريــف مباهيــة سوســيولوجيا املعرفــة والثقافــة، مــن حيــث النشــأة وامليــزات التــي 

تنفــرد بهــا، كــام باألهــداف التــي تســعى إىل تحقيقهــا، وعاقتهــا بالعلــوم االجتامعيــة األخــرى؛ ويهــدف أيضــاً إىل 

ســة لهــذا االختصــاص العلمــي ال ســيام منهــا النتاجــات املعــارصة. تقديــم أبــرز املقاربــات املؤسِّ
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اتجاهات معارصة يف علم اجتامع املعرفة والثقافة 
TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE ET DE LA 

CULTURE / CONTEMPORARY TRENDS IN SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND CULTURE

ــاوره  ــري مبح ــار النظ ــاء اإلط ــتكمل بن ــه يس ــاص، ألن ــية يف اإلختص ــررات األساس ــن املق ــرر م ــذه املق ــرب ه يعت

األساســية، فهــو يكســب الطالــب القــدرة عــىل إختيــار اإلطــار النظــري املناســب للبحــوث التــي يقــوم بهــا، كــام 

ــم مداخــل تفســرية وسوســيولوجية  ــني االطــار النظــري والعمــل الحقــيل لتقدي ــط ب يكســبه القــدرة عــىل الرب

ــيومعرفية.  ــرة السوس ــه للظاه ــرو« يف تحليل ــرو« و »امليك ــتوى »املاك ــني مس ــط ب ــال والرب ــة، ولإلنتق معمق

دراسات تطبيقية يف علم اجتامع الثقافة واملعرفة
RECHERCHES APPLIQUEES A LA SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CULTURE /

EMPIRICAL STUDIES IN THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND CULTURE

ــف مبضمــون  ــدف إىل التعري ــو يه ــة يف اإلختصــاص. فه ــة والتدريبي ــررات التأهيلي ــن املق ــرر م ــرب هــذه املق يعت

بعــض الدراســات التطبيقيــة والحقليــة الحديثــة يف مجــال سوســيولوجيا املعرفــة والثقافــة، ويســعى إىل فتــح مجال 

النقــاش حولهــا. هــو مقــرر يعمــل عــىل التأهيــل والتدريــب والبنــاء املعــريف للطالــب. لذلــك يتـّـم اختيــار محــاور 

بحثيــة محــددة يف كل عــام أكادميــي ليتّــم اشــباعها بحثيــاً مــن خــال املشــاركة الكاملــة للطالــب مبــا يــؤدي إىل 

متكينــه مــن اإلطــاع عــىل أبــرز النتاجــات العلميــة املعــارصة يف هــذا املجــال التخصــي، والتمكــن مــن فهمهــا، 

مناقشــتها وتحليلهــا. 

التثاقف والعوملة : ديناميات ومناذج
ACCULTURATION ET GLOBALISATION : DYNAMIQUES ET MODELES / DYNAMICS AND 

MODELS CCULTURATION AND GLOBALIZATION 

يهــدف املقــرر إىل تقديــم منــاذج متثــل الديناميــات الثقافيــة ضمــن مســارات العوملــة )ثاثيــة مانويــل كاســتيل، 

دانيــال بــل(.

وسائل االتصال الحديثة والتغرّي الثقايف
TECHNOLOGIES MODERNES DE COMMUNICATION ET CHANGEMENT CULTUREL / MODERN 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND CULTURAL CHANGE

يهــدف املقــرر إىل تفســر املفاهيــم األساســية وضبطهــا مــن خــال التمييــز بــني التغــر االجتامعــي والتغــر الثقايف، 

مجتمــع املعلومــات ومجتمــع املعرفــة، املجتمــع االلكــرتوين واملجتمــع االفــرتايض، اإلتصــال والتواصــل، شــبكات 

التواصــل االجتامعــي ومواقــع التواصــل االجتامعــي، التواصــل اإلنســاين الرقمــي والتواصــل الثقــايف الرقمــي، كــام 

ــة وبأهــم االصــدارات  ــر الثقــايف لوســائل االتصــال الحديث ــات املفــرسة للتأث يســعى إىل التعريــف بأهــم النظري

ــة بالثقافــة  ــر وســائل اإلتصــال الحديث ــت البحــث يف هــذا املجــال، ويناقــش املقــرر أيضــاً واقــع تأث ــي تناول الت

وفروعهــا.

تيبولوجيا املعرفة والثقافة
TYPOLOGIE DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CULTURE / KNOWLEDGE AND CULTURE TYPOLOGY

يعتمــد هــذا املقــرر طــرح اشــكاليات تنميــط املعرفــة والثقافــة يف اللحظــة الراهنــة ويحــاول مناقشــة مــا النمــط 

type ومــا عاقتــه بالنمــوذج موديــل Modele، تيبولوجيــا املســارات املعرفيــة، تيبولوجيــا املســارات الثقافيــة، كــام 
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يتطــرق إىل كيفيــة توظيــف التيبولوجيــا املعرفيــة والثقافيــة يف إطــار البحــث العلمــي )فيلولوجيــا، ابيســتمولوجيا، 

ــة  ــا املعرفي ــه روشــيه، والتيبولوجي ــم االجتامعــي وفــق وجهــة نظــر غي ــتيبولوجيا التنظي سوســيولوجيا(، ورشح الـ

وفــق وجهــة نظــر مدرســة فرانكفــورت، والتيبولوجيــا العربيــة وفــق وجهــة نظــر كل مــن محمــد عابــد الجابــري، 

محمــد باقــر الصــدر، عبــد اللــه العــروي، وســيد قطــب.

املعرفة والسلطة )مناذج تقليدية وحديثة(
CONNAISSANCE ET POUVOIR )MODÈLES CLASSIQUES ET MODERNES( / KNOWLEDGE AND 

POWER )CLASSICAL AND MODERN MODELS(

ــني أشــكال  ــة ب ــات العاق ــج موضوع ــي تعال ــامذج الت ــات والتصــورات والن ــف النظري ــرر مختل ــذا املق ــاول ه يتن

الســلطات، مبــا فيهــا الســلطة السياســية خصوصــاً، والنظــم واملؤسســات والقــوى االجتامعيــة مــن جهــة وعمليــات 

انتــاج املعــارف والعلــوم والــدالالت وأشــكالها وتوظيفهــا وترويجهــا أو حجبهــا وقمعهــا مــن جهــة أخــرى. وتركــز 

ــك، وعــىل أن  ــة أو غــر ذل ــة أو تفاعلي ــة أو تبادلي ــز منهــا عــيل مــدى كــون هــذه العاقــة جدلي املعالجــة يف حيّ

ــا مركزيــة فحســب بــل أيضــاً مبثوثــة كعاقــات قــوة يف أصغــر  الســلطة ليســت محصــورة يف أجهــزة وأيديولوجي

ثنايــا املجتمــع. كــام يتنــاول املقــرر العاقــة الشــائكة بــني الســلطة والنخبــة الفكريــة املنتجــة لإليديولوجيــا، مــع 

االشــارة إىل منــاذج حــول دور املثقــف مــع الســلطة.

الهوية الثقافية : اللغة والدين
IDENTITE CULTURELLE : LANGUE ET RELIGION / CULTURAL IDENTITY: LANGUAGE AND 

RELIGION

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعريــف باملداخــل النظريــة لسوســيولوجيا الهويــة بشــكل عــام، والنقــاش النظــري املتزايــد 

يف مجــال العلــوم االجتامعيــة حــول مســألة الهويــة الثقافيــة والديناميكيــات التــي تتحــرك مــن خالهــا يف حقــيل 

اللغــة والديــن. كــام يطــرح اشــكالية العاقــة بــني الديــن والثقافــة والهويــة مــن خــال جملــة مــن التســاؤالت التــي 

ندرجهــا وفــق اآليت : هــل تقــوم هــذه العاقــة عــىل التنابــذ والصــدام؟ أم أن الديــن حــارض يف قلــب الثقافــة؟ هــل 

الديــن هــو كل الثقافــة؟ وهــل الثقافــة يف جوهرهــا ديــن؟ هــل االســبقية للدينــي أم للثقــايف؟ هــل الديــن هــو 

االصــل والثقافــة هــي الفــرع؟ أم يف البــدء كانــت الثقافــة؟ ومــا موقــع اللغــة يف كل مــن الثقافــة والديــن؟ 

الهوية الثقافية والتطرف الديني
IDENTITE CULTURELLE ET EXTREMISME RELIGIEUX/CULTURAL IDENTITY AND RELIGIOUS 

EXTREMISM

يحــاول املقــرر مــع تنامــي ظاهــرة التطــرف الدينــي املعاشــة اليــوم، االجابــة عــىل العديــد مــن التســاؤالت مثــال 

ــة  ــة الثقافي ــف يتجــىل يف مســارات الهوي ــف يحــدث التعصــب ويتحــول إىل تطــرف؟ كي ــاذا وكي ــى ومل اآليت : مت

ويتحــول إىل عنــف قاتــل؟ ماهــي الديناميكيــات التــي يعمــل مــن خالهــا وتســمح بالتــايل يف انتشــاره؟ ومــا هــي 

املداخــل املنهجيــة واملقاربــات املطروحــة يف مجــال علــم اجتــامع املعرفــة والثقافــة ملواجهــة هــذه الظاهــرة؟ 

يســتهدف هــذا املقــرر بشــكل أســايس، مــن خــال األعــامل املوجهــة والحقليــة، توفــر العــدة النظريــة واملنهجيــة 

للطــاب لتحليــل املســائل املرتبطــة مبوضــوع الهويــة الثقافيــة والتطــرف الدينــي بكافــة أبعــاده السوســيولوجية. 

فلطاملــا كان التطــرف والتعصــب والعنــف ظاهــرة مازمــة لــكل املجتمعــات، وال تســتيقظ إال تحــت وطــأة ضغــوط 

وعوامــل اجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة، قــد تأخــذ شــكل انفجــارات تهــدد اســتقرار املجتمعــات.
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• الهدف من هذا املاسرت البحثي :

 إن هــذا املســار التخصــي يعمــل عــىل إعــداد طالــب مــزّود مبعرفــة نظريــة وميدانيــة معمقــة حــول طبيعــة 

ــب  ــا. كــام أن الطال ــة بينه ــرات التفاعلي ــا، والتأث ــة املرتبطــة به ــاء الســيايس والســلطوي واألبعــاد االجتامعي البن

ــة الســلطة، األســاس االجتامعــي والتاريخــي لظهــور  ــاول رشعي ــى تتن ــة الت ــرز املنظــورات العلمي ــع عــىل أب يطّل

الدولــة الحديثــة والقدميــة، الــرصاع االجتامعــي عــىل الســلطة، ومراكــز النفــوذ والضغــط، أشــكال تكــون األنظمــة 

ــث.  ــامل الثال ــة والع ــة الحديث ــني الغربي ــة يف التجربت ــكاليات الدميقراطي ــة، إش ــف االجتامعي ــية والوظائ السياس

ــون  ــام. تك ــع فيه ــة واملجتم ــني الســلطة واملعرف ــة ب ــريب، والعاق ــامل الع ــان والع ــة يف لبن ــة واالم ــكاليتا الدول إش

ــرأي.  ــات واســتطاعات ال ــج االنتخاب ــل نتائ ــراءة وتحلي ــامل العــريب. ق ــان والع األحــزاب ومســاراتها يف لبن

• الكفايات :

ميكــن هــذا املاســرت البحثــي الطالــب مــن إمتــاك املعــارف النظريــة واملنهجيــة املرتبطــة بالبحــوث املتنوعــة حــول 

علــم االجتــامع الســيايس التــي تهيــؤه ملرحلــة الدكتــوراه يف هــذا اإلختصــاص، كــام متكنــه مــن إمتــاك املعــارف 

والتقنيــات اآلتيــة :

- نقل املعارف يف علم االجتامع وطرق استخدامها.

- القدرة عىل ابتكار وصياغة إشكاليات البحث السوسيولوجي ال سيام يف ميدان تخصصه.

- القــدرة عــىل تحويــل إشــكاليات البحــث إىل مشــاريع أبحــاث ذات طابــع عمــاين، بحيــث تســتخدم كمرتكــز 

إلعــداد السياســات العامــة.

- القدرة عىل عرض نتائج األبحاث كتابياً أو شفهياً.

• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي يف املدارس الخاصة يف مواد علم االجتامع.

ــع  ــل م ــوث، العم ــز بح ــث، مراك ــربات بح ــات، مخت ــة : جامع ــات مختلف ــث يف مؤسس ــاعد باح ــل كمس - العم

منظــامت عامليــة ومؤسســات حكوميــة تعنــى بالبحــث السوســيولوجي ال ســيام البحــث يف مجــال علــم اجتــامع 

السياســة. أنظمــة االنتخابــات، تطويــر األنظمــة السياســية، تقييــم الربامــج السياســية للقــوى واألحــزاب، املشــاركة 

يف اســتطاعات الــرأي وتحيلهــا، إعــداد أوراق بحــث سياســية يف موضوعــات راهنــة. 

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOPOM1105 - ي علم اجتماع السياسة

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
SOPOM1106 - ي علم اجتماع السياسة

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
SOPOM1107 - ي علم اجتماع السياسة

دراسات تطبيقية ف  6 28 22 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 133 117 250

M1

Semestre 1

كة مواد مشتر

Total
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOPO M2100 - اعات والحروب ز علم اجتماع النز 6 21 29 50
SOPO M2101 - ي ي العالم العرب 

أنماط تشكل السلطة والدولة فز 6 21 29 50
SOPO M2102 - ورتها اشكاليات الديموقراطية وسنر 6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشنر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 98 152 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOPOM3105 - علم اجتماع السلطة 6 28 22 50
SOPOM3106 - ي لبنان والبلدان العربية

انماط التمثيل السياسي ومشكالته ف  6 28 22 50
SOPOM3107 - االيديولوجيا والسلطة والتوظيف السياسي لالعالم 6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 112 138 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOPOM4100 - ي علم اجتماع السياسة

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف علم اجتامع السياسة
THEORIES DE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE / POLITICAL SOCIOLOGY THEORIES

تتنــاول املــادة املســائل النظريــة التــي تتصــل بالســلطة والدولــة والحــزب واملجتمــع املــدين وعمليــة صنــع القــرار، 

وبنــاء الدميقراطيــات والنظــم السياســية القامئــة يف مجتمعــات متنوعــة، باإلضافــة إىل دراســة جامعــات الضغــط 

داخــل املجتمــع. وذلــك مــن خــال مقاربــة تاريخيــة لهــذه الجامعــات، ودراســة تركيبتهــا املجتمعيــة، ومــا أفرزتــه 

مــن مســائل شــائكة يف مجتمعاتنــا املعــارصة. لــذا ســتهتم هــذه املــادة باملقاربــات العلميــة ملختلــف اآلراء حولهــا.

اتجاهات معارصة يف علم اجتامع السياسة
TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA SOCIOLOGIE POLITIQUE / CONTEMPORARY TRENDS 

IN POLITICAL SOCIOLOGY

ــة  ــم مقارب ــة املفاهي ــال مقارب ــن خ ــة م ــامع السياس ــم اجت ــارصة يف عل ــات املع ــرر االتجاه ــذا املق ــاول ه يتن

ــة مــن الدراســات الكاســيكية  ــم االســتفادة األولي ــا، عــىل أن يتّ ــي طــرأت عليه ــة، ورصــد املتغــرات الت تاريخي

لعلــامء االجتــامع. ويعالــج هــذا املقــرر موضوعــات مثــل : مفهــوم الدولــة، الثقافــة السياســية، التعبئــة السياســية 

ودرجــة املشــاركة السياســية، عاقــة البنــى االجتامعيــة بالبنــى السياســية، باإلضافــة إىل تأثــرات العوملــة واإلعــام 

الجديــد عــىل هــذه املفاهيــم وعــىل الحــراك االجتامعــي والنخبــة واملجتمــع املــدين والســيادة.

دراسات تطبيقية يف علم اجتامع السياسة
RECHERCHES APPLIQUEES A LA SOCIOLOGIE POLITIQUE / EMPIRICAL STUDIES IN POLITICAL 

SOCIOLOGY

يهتــم هــذا املقــرر بدراســة موضوعــات تقــع يف حقــل علــم االجتــامع الســيايس لفهــم آليــات العمــل الســيايس 
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ــذا  ــة. ل ــه املعرفي ــة ولتكوينات ــة والثقافي ــه التاريخي ــيايس يف خصائص ــي والس ــع االجتامع ــات الواق ــاً ملقتضي وفق

يشــمل املقــرر منــاذج عمليــة وواقعيــة مــن ضمــن البيئــات االجتامعيــة العربيــة تحديــداً، مــع االســتفادة مــن 

التجربــة الخارجيــة يف فهــم علــم االجتــامع الســيايس وكيفيــة تطبيــق مناذجــه، عــىل غــرار بنــاء الدميقراطيــات يف 

املجتمعــات املتعــددة، واألثنيــة، ومــا بعــد الشــيوعية، والعربيــة، واإلســامية وغرهــا. 

ــة  ــة واملامرســة السياســية وظــروف صــرورة املجتمعــات البري ــني األبحــاث امليداني ــط ب ــرر الرتاب ــج املق ويعال

تاريخيــاً، مــن خــال اإلشــارة إىل الثــورات السياســية واالجتامعيــة الكــربى وصــوالً إىل عرصنــا الراهــن. ويتـّـم ذلــك 

مــن خــال تطبيــق محــاور وموضوعــات علــم االجتــامع الســيايس مثــال : مفهــوم الســلطة، والدولــة، واألحــزاب، 

والنخــب، والقيــادات السياســية.

علم اجتامع النزاعات والحروب
SOCIOLOGIE DES CONFLITS ET DES GUERRES / SOCIOLOGY OF CONFLICTS AND WARS

يتضمــن املقــرر دراســة ظاهــرة النزاعــات املازمــة لتاريــخ البريــة، مــع الرتكيــز عــىل معرفــة األســباب العميقــة 

والســياقات والحلــول املمكنــة لهــا. مــن خــال مســارين : 1. نظــري و2. عمــيل :

ــة الــرصاع بــني  ــدءاً مــن نظري ــات السوســيولوجيّة املفــرسة لظهــور الحــروب والنزاعــات، ب 1ـ اســتعراض النظري

الرعــاة والفاحــني، والبــدو والحــر، ظهــور األمرباطوريــات والــرصاع عــيل املــوارد، االســتعامر والتوســع التجــاري 

ثــم الصناعــي، حــروب التحريــر واملقاومــة، دور التقنيــات يف الحــروب، النزاعــات والحــروب األهليــة، وصــوالً إىل 

النظريــة الجيوسياســية )ماكينــدر ومــا بعــده(، وانتهــاًء بنظريــات رصاع الحضــارات والقــوة الناعمــة والحــروب 

املتوحشــة يف القــرن الحــادي والعشــوين. 

2ـ مسار عميل يقوم دراسة نزاعات بعينها وتصنيفها ومعالجتها بعمق من قبل الطاب. 

أمناط تشكل السلطة والدولة يف العامل العريب
MODELES DE CONSTRUCTION DU POUVOIR ET DE L’ETAT DANS LE MONDE ARABE / POWER 

AND STATE CONSTRUCTION MODELS IN THE ARAB WORD

يعالــج هــذا املقــرر األبعــاد االجتامعيــة لتكــون الســلطة يف البلــدان العربيــة وعوامــل نشــأتها قدميــاً ثــم تطورهــا 

وصــوالً إىل تأثــرات املرحلــة االســتعامرية ثــم مرحلــة االســتقال ومــا بعــد االســتقال. كــام يعالــج بنيــة الدولــة، 

الســلطانية وآليــات اشــتغالها وعاقتهــا باملجتمــع وفئاتــه املختلفــة، وكيفيــة تطــور النمــوذج الخراجــي ـ الســلطاين 

بأشــكاله املتعــددة مشــارقياً ومغارببــاً، ثــم مــآالت تأســيس الدولــة الحديثــة أو شــبه الحديثــة عــىل أنقاضهــا. 

ويتنــاول املقــرر بشــكل مركــز املقاربــات النظريــة التــي حللــت بنيــة ووظيفــة الدولــة العربيــة منــذ االصطــدام 

بالغــرب االســتعامري، حتــى الفــرتة الراهنــة. وكيــف صنفــت هــذه املقاربــات أنــواع الــدول العربيــة وفقــاً أبنيتهــا 

أو مصــدر رشعيتهــا أو أرتباطاتهــا الداخليــة والخارجيــة. ومنهــا : النمــط التســلطي؛ الريعــي والعســكري، النمــط 

التضامنــي؛ القبــيل والحــزيب، النمــط املتضخــم، كذلــك املقاربــات املتعــددة املفــرسة لتخلــف الدولــة واملجتمــع 

العــريب؛ املقاربــات الثقافويــة والبنائيــة والتاريخيــة وااليديولوجيــة.

اشكاليات الدميوقراطية وسريورتها
DEMOCRATIE : PROBLEMATIQUES ET MECANISMES / DEMOCRACY : ISSUES AND MECANISMS

يعالــج املقــرر الســياق اإلجتامعــي لظهــور الدميقراطيــة، تاريخيــاً وحديثــاً، واإلطــار اإلقتصــادي الســيايس الفاعــل 

واملنفعــل بهــا. مــع مختلــف املقاربــات التــي عالجــت هــذه الظاهــرة. إن املفهــوم اإلصطاحــي القانــوين 



53

ــايل فــإن دراســة الســياقات املختلفــة التــي أُنتجــت فيهــا  ــاً لفهــم هــذه الظاهــرة وبالت ــة ليــس كافي للدميقراطي

الدميقراطيــة رضوريــة لتعميــق الفهــم وخصوصــاً لجهــة التنــوع داخــل التجربــة األُوروبيــة نفســها، وبــني 

ــع  ــة م ــية املتازم ــة والسياس ــل الظــروف االجتامعي ــرر بالتفصي ــاول املق ــة. ويتن ــة واألمريكي ــني األُوروبي التجربت

أمنــاط دميقراطيــة بعينهــا مثــل الدميقراطيــة التوافقيــة والدميقراطيــة األكريــة )األغلبيــة العددية(. وكذلــك العاقة 

بــني الدميقراطيــة والدولــة الحديثــة : مــن أنجــح مــن؟ ومــاذا تعنــي الدميقراطيــة اإلجتامعيــة ومــا الفــرق بينهــا 

ــك تحــاول هــذه املــادة معالجــة إشــكاليات النمــوذج الدميقراطــي . ــة إىل ذل ــة. وإضاف ــة - الليربالي ــني الدميقراطي وب

SOCIOLOGIE DU POUVOIR / SOCIOLOGY OF POWER / علم اجتامع السلطة

ــة،  ــات الضغــط، والحــركات االجتامعي ــك األحــزاب، ومجموع ــا يف ذل ــني السياســيني مب ــرر دور الفاعل ــج املق يعال

التــي تعمــل داخــل ســياق اجتامعــي أوســع. فتتنــاول طــرق تشــكلهم ضمــن البُنــى االجتامعيــة مثــل الجنــس، 

والطبقــة، والقوميــة. فهــذه البُنــى االجتامعيــة هــي التــي تؤمــن عــدم تســاوي النفــوذ الســيايس داخــل املجتمــع. 

وينجــم عــن هــذا تصــّور الســلطة وهــو تصــّور أســايس يف السوســيولوجيا السياســية، حيــث أن الســلطة تعنــي 

قــدرة اإلنســان عــىل تحقيــق أهدافــه، حتــى عندمــا تكــون هــذه األهــداف ُمتنازعــة مــع مصالــح فاعــٍل آخــر. 

ــرف  ــي تع ــدة والت ــية الجدي ــيولوجيا السياس ــة والسوس ــية التقليدي ــيولوجيا السياس ــرر السوس ــتعرض املق ويس

بظاهــرة »التحــوُّل ملــا بعــد الحــدايث« متييــزاً لهــا عــن الحــال القدميــة التــي كانــت تُعــرف باســم الحداثــة.

امناط التمثيل السيايس ومشكالته يف لبنان والبلدان العربية
MODELES DE REPRESENTATION POLITIQUE ET PROBLEMES AU LIBAN ET DANS LES PAYS 

ARABES / PATTERNS OF POLITICAL REPRESENTATION AND PROBLEMS IN LEBANON AND THE 

ARAB WORLD

يهتــم هــذا املقــرر بتصنيــف أنــواع النظــم السياســية وأشــكال متثيــل األفــراد والجامعــات يف الدولــة، الســتخراج 

أمنــاط متاميــزة ميكــن مقارنتهــا ودراســتها بعمــق مــن خــال دراســة طبيعــة النظــام الســيايس ومرتكزاتــه الشــعبية 

ــة باملواطــن  ــة الدول ــذي يحــدد عاق ــون ال ــه؛ ومــن خــال دراســة الدســتور املعتمــد )إن وجــد( والقان ورشعيت

وباملؤسســات السياســية خصوصيــات املجتمــع وفئاتــه، الهويــة املشــرتكة لجامعاتــه، مــدى انســجامه مــع العقــد 

ــني النظــام الســيايس )بدســتوره  ــة ب ــة العاق ــن خــال دراســة ماهي ــة والوطــن؛ وم ــي املؤســس للدول االجتامع

وقانونــه ورشعيتــه( ونظــام التمثيــل الســيايس القائــم )ســواء كان دميقراطيــاً أم تضامنياً-تشــاركياً أم غــر ذلــك(؛ 

وأخــراً مــن خــال دراســة دور النظــام االنتخــايب والتمثيــيل األكــري ودور النظــام االنتخــايب النســبي.

لتطويــر مــا تقــدم ميكــن اإلســتفادة مــن أفــكار كل مــن : ماكــس فيــرب، حليــم بــركات، غســان ســامة، ارنــدت 

ليبهــارت، دو توكفيــل، موريــس دوفرجيــه، نزيــه األيــويب، ســعد الديــن ابراهيــم، انطــوان مــرسة، عصــام ســليامن، 

ملحــم قربــان، عــيل الــوردي، عبــد الــرزاق الســنهوري، وآخــرون.

االيديولوجيا والسلطة والتوظيف السيايس لالعالم
INSTRUMENTALISATION DES MEDIAS IDEOLOGIES, POUVOIR ET / IDEOLOGIES, POWER AND 

THE INSTRUMENTALIZATION OF THE MEDIA 

يهتــم هــذا املقــرر بدراســة مفهــوم األيدولوجيــا تعريفــاً وتأريخــاً وعاقتــه بالعامــل الســيايس، خصوصــاً بالســلطة 

ــدي لظهــور  ــرتاث التقلي ــدءاً بال ــداً(. ب ــة )وســائل اإلعــام تحدي ــة والبروقراطي واألحــزاب واملؤسســات االجتامعي

املفهــوم عشــية القــرن الثامــن عــر ثــم التفســر املاركــي لــه، مــروراً مبرحلــة النضــوج عــىل يــد كارل مانهايــم 

ــة،  ــكل مــن : الحداث ــا ب ــة األيديولوجي ــة لعاق ــات الحديث ــا« وصــوالً إىل التأوي ــا واليوتوبي صاحــب »األيديولوجي
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الدولــة القوميــة، الــرصاع الحــزيب، األســطورة الحديثــة وصــوالً إىل فكــرة مــوت األيديولوجيــا عنــد فوكويامــا.

 ويعالــج املقــرر تأثــرات الســلطة عــىل انتــاج األيديولوجيــا أو توظيفهــا )بــول ريكــور، ميشــال فوكــو، إلــخ.. ( كــام 

يتنــاول دور وســائل اإلعــام الحديثــة يف األدلجــة والتحــول إىل ســلطة واقعيــة، مُتــارس التأثــر الســيايس واملعــريف 

ــايل  ــط امل ــث يف الوس ــام الحدي ــاج اإلع ــر اندم ــة لتفس ــات الراهن ــة النظري ــتخدم يف املعالج ــع وتس يف املجتم

ــار،  ــراءات جــان بوردي ــاذج وق ــول. )من ــب بالعق ــام والتاع ــرأي الع ــب ال والبروقراطــي املســيطر ودوره يف تعلي

ــة  ــة صناع ــاً كيفي ــج تطبيقي ــام تعال ــيللر(. ك ــرت ش ــاس، جــون طومســون،اينيس وماكلوهان،هرب ــن هابرم يورغ

ــيللر،  ــرت ش ــخة )هرب ــيهات املرس ــم والكليش ــات واملفاهي ــال املصطلح ــن خ ــر م ــامل واآلخ ــام لصــورة الع االع

إدوارد ســعيد ، نعــوم شومســي(.

1.ه. علم اجتامع العمل

• الهدف من هذا املاسرت البحثي : 

إن هــذا املســار التخصــي هدفــه األســايس التمحــور حــول موضــوع علــم اجتــامع العمــل، والتحضــر ملرحلــة 

ــي،  ــع الصناع ــل، املجتم ــا العم ــه، قضاي ــم وآليات ــة : التنظي ــم اآلتي ــىل املفاهي ــز ع ــم بالرتكي ــو يهت ــوراه. ه الدكت

األداء التنظيمــي، املؤسســات العامــة، الفســاد والضوابــط األخاقيــة، إعــادة الهندســة، اآلثــار املتعاقبــة، الطاقــة 

ــخ..  املتجــددة وغــر املتجــددة، إل

• الكفايات :

ميكــن هــذا املاســرت البحثــي الطالــب مــن إمتــاك املعــارف النظريــة واملنهجيــة املرتبطــة بالبحــوث املتنوعــة حــول 

علــم اجتــامع العمــل، مــام يكســبه مهــارات تؤهلــه لتحضــر دكتــوراه يف هــذا التخصــص، كــام تعطيــه الخــربات 

يف املياديــن اآلتيــة :

- نقل املعارف يف علم االجتامع وطرق استخدامها ال سيام يف مجال تخصصه.

- القدرة عىل ابتكار وصياغة إشكاليات البحث السوسيولوجي.

- القــدرة عــىل تحويــل إشــكاليات البحــث إىل مشــاريع ابحــاث ذات طابــع عمــاين، بحيــث تســتخدم كمرتكــز 

إلعــداد السياســات العامــة.

- القدرة عىل عرض نتائج األبحاث كتابياً أو شفهياً.

• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي يف املدارس الخاصة يف مواد علم االجتامع.

- العمــل كمســاعد باحــث يف مؤسســات مختلفــة: مختــربات بحــث، مراكــز بحــوث، العمــل مــع منظــامت عامليــة 

ومؤسســات حكوميــة تعنــى بالبحــث السوســيولوجي الخــاص بهــذا امليــدان. 



55

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOTRM1105 - ي علم اجتماع العمل

موضوعات نظرية  ف  6 28 22 50
SOTRM1106 - ي علم اجتماع العمل

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
SOTRM1107 - ي علم اجتماع العمل

دراسات تطبيقية ف  6 14 36 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 119 131 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOTRM2100 - أسواق العمل وسياسات االستخدام 6 28 22 50
SOTRM2101 - النقابات المهنية 6 21 29 50
SOPO M2103 - الخصخصة وانعكاساتها االجتماعية 6 28 22 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 112 138 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOTRM3105 - العولمة وتقسيم العمل الدولي 6 28 22 50
SOTRM3106 - ي لبنان والبلدان العربية

قضايا العمل ف  6 28 22 50
POSOM3103 - ات االجتماعية للهجرة العمالية التأثير 6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 112 138 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOTRM4100 - ي علم اجتماع العمل

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف علم اجتامع العمل
THEORIES DE LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL / THEORIES OF SOCIOLOGY OF LABOR

يتنــاول املقــرر تاريخيــة علــم اجتــامع العمــل وعاقتــه بفــروع العلــوم ذات الصلــه، ويركــز عــىل أهــم املنظــورات 

ــور«(  ــون تايل ــور« و«ماي ــك تايل ــي )»فريدري ــد األورويب واألمري ــىل الصعي ــه ع ــت مضمون ــي تناول ــه الت الفكري

لفهــم طبيعــة العامــل ونفســيته وتحليــل ســلوكه، وذلــك بهــدف ابتــكار وســائل متكــن مــن التحكــم بدرجــة أكــرب 

يف الجــدوى والفعاليــة يف مجــال العمــل، كــام يســتعرض املقــرر واقــع علــم اجتــامع العمــل والدراســات املعــارصة 

بعــد التطــور التكنولوجــي الــذي اســتجد يف مجــال العمــل. 

يعــرض املقــرر أيضــاً مجموعــه مــن املواضيــع النظريــة ذات الصلــه كمواضيــع : النــوع االجتامعــي، ســوق العمــل 

والخريجــني، البطالــة، إلــخ .. مــع الرتكيــز عــىل واقــع النقابــات العامليــة ومــا اســتجد عليهــا مــن تطــورات يف ظــل 
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نظــام العوملــة، واألجــور وملحقاتهــا والحوافــز االقتصاديــة واالجتامعيــة وانعكاســاتها، والرضــا الوظيفــي والرتقــي 

الوظيفــي وتنميــة املــوارد البريــة : لجهــة االختيــار والتعيــني وغرهــا مركزيــن عــىل عنــرصي التدريــب / وإعــادة 

ــة مــن خــال رشح تطــور املؤسســات  ــة االجتامعي ــل. وســيتناول املقــرر أيضــاً مســائل الحامي التدريــب والتأهي

الراعيــة، وأنــواع املؤسســات الضامنــه لحقــوق العاملــني مــن تعاونيــة موظفــي الدولــة، صناديــق التعاضــد، رشكات 

التأمــني والضــامن االجتامعــي يف لبنــان : واقعــه واملســتفيدون منــه، وآليــة التعويضــات. 

اتجاهات معارصة يف علم اجتامع العمل
TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL / CONTEMPORARY 

TRENDS IN SOCIOLOGY OF LABOR

يواكــب هــذا املقــرر كل مــا هــو معــارص وجديــد، ال ســيام فيــام يختــص مبجتمــع العمــل والتحــوالت التــي تطــرأ 

عليــه بــني الحــني واآلخــر. عليــه، ينقســم هــذا املقــرر إىل قســمني، األول يتنــاول آليــة تنظيــم العمــل واملشــكات 

التــي ميكــن أن تعــرتض العمــل، والثــاين يتنــاول دخــول اآللــة إىل كافــة مجــاالت العمــل والنتائــج املرتتبــة عــىل ذلــك.

دراسات تطبيقية يف علم اجتامع العمل
RECHERCHES APPLIQUEES A LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL / EMPIRICAL STUDIES IN 

SOCIOLOGY OF LABOR

ــياق  ــه الس ــري من ــب النظ ــن الجان ــل، ويتضم ــامع العم ــم إجت ــة لعل ــات التطبيقي ــرر بالدراس ــذا املق ــم ه يهت

القانــوين للعمــل يف لبنــان مــن ناحيــة وقطاعــات العمــل مــن صناعيــة وتجاريــة وزراعيــة مــن ناحيــة ثانيــة. إن 

ذلــك يســاعد الطالــب عــىل فهــم األســس والــروط التــي يقــوم عليهــا نظــام العمــل يف لبنــان. كل ذلــك ميهــد 

ــة. ــة العمــل اللبناني ــة يف بيئ ــة تطبيقي ــام بأبحــاث ودراســات ميداني ــق أمامــه للقي الطري

أسواق العمل وسياسات االستخدام
MARCHES DU TRAVAIL ET POLITIQUES DE L’EMPLOI / LABOR MARKETS AND EMPLOYMENT POLICIES

ــاول منظومــة املعلومــات ال ســيام حــول  ــق بســوق العمــل، كــام يتن ــي تتعل ــم الت ــاول املقــرر أهــم املفاهي يتن

الفــرد واألرسة وأنــواع البيانــات ومكونــات القــوى العاملــة ومؤرشاتهــا امليدانيــة، مــع الرتكيــز عــىل ســوق العمــل 

يف لبنــان؛ ويتطــرق ألهــم املصطلحــات املتعلقــة بســوق اإلســتخدام أو التشــغيل باالضافــة إىل التعريــف بأهميــة 

سياســة التشــغيل الوطنيــة وأنــواع السياســات املســتخدمة والحاميــة االجتامعيــة وعــدم التفرقــة بــني الجنســني يف 

العمــل، ويتنــاول أيضــاً عــرض برامــج ومؤسســات تعزیــز فــرص التشــغيل يف الــدول العربيــة والتجــارب الدوليــة يف 

سياســات وبرامــج التشــغيل، مــع عــرض منــوذج الربنامــج الوطنــي للعمــل الائــق يف األردن 2015-2012. 

SYNDICATS PROFESSIONNELS / PROFESSIONAL UNIONS / النقابات املهنية

يســعى املقــرر لتمكــني الطالــب مــن التعــرف عىل نشــأة الحركة النقابية بشــكل عــام يف العــامل وصوالً إىل اســتعراضها 

بشــكل موســع يف لبنــان. كــام يهتــم بتعريفــه بأهــم املوضوعــات املطروحــة يف مجــــــال بعــض النقابــات املهنيــة يف 

الــدول العربيــة وذلــك يف ســبيل القــاء الضــوء عــىل اختــاف األهــداف والغايــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا نقابــات 

املهــن الخاصــة. ويهتــم املقــرر بالقــاء الضــوء عــىل تطــور عمــل النقابــات املهنيــة بوصفهــا كتــل تدافــع عــن مصالــح 

مهنهــا وتســعى لتحســني ظــروف عملهــا يف ظــل املتغــرات الدوليــة ومــا رافقهــا مــن تغــر يف أدوارهــا، ويســتعرض 

أيضــاً أســباب تنامــي منظــامت املجتمــع املــدين والغايــة مــن محــاوالت الســيطرة عليهــا.
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الخصخصة وانعكاساتها االجتامعية
PRIVATISATION ET CONSEQUENCES SOCIALES / PRIVATIZATION AND ITS SOCIAL EFFECTS

يهــدف املقــرر إىل التعريــف باملفاهيــم التاليــة : الخصخصــة ومرادفاتهــا، مقوماتهــا، منافعها ومســاوئها، الحكومات 

واإلصــاح اإلداري وعاقــة كل ذلــك بالفســاد، الخصخصــة وأثرهــا عــىل العاملــة وســوق العمــل مــن جهــة وعــىل 

عمليــة التنميــة املســتدامة مــن جهــة أخــرى، إلــخ .. كــام يهــدف املقــرر إىل إرســاء فكــر نقــدي لــدى الطالــب 

مــن خــال املقارنــة بــني مــا هــو حاصــل يف املجتمعــات املتقدمــة ومــا يحصــل يف املجتمعــات الناميــة وخصوًصــا 

يف البلــدان العربيــة، وذلــك مــن خــال األعــامل التطبيقيــة التــي ســوف يتّــم تناولهــا .

العوملة وتقسيم العمل الدويل
GLOBALISATION ET DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL / GLOBALIZATION AND THE 

INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR

ــام  ــال اإلمل ــن خ ــك م ــه، وذل ــذي أنتجت ــدويل ال ــل ال ــيم العم ــة وبتقس ــف بالعومل ــرر إىل التعري ــدف املق يه

ــة  ــدول النامي ــدول الرأســاملية والتســويق، ال ــة : العوملــة، الــركات املتعــددة الجنســيات، ال باملصطلحــات اآلتي

ــدول  ــت ال ــف تخلّ ــرح كي ــيات، وب ــددة الجنس ــركات متع ــف بال ــعى للتعري ــام يس ــخ.. ك ــلع، إل ــاج الس وانت

الرأســاملية عــن الصناعــات التقليديــة لصالــح الــدول الناميــة. ويتطــرق املقــرر للبحــث يف مســائل تكامــل اإلنتــاج 

ــة، وتســويقها مــن خــال دول  ــاج الســلع يف دول مختلف ــة مراحــل انت ــات ال ســيام يف ظــل تجزئ ــر للقومي العاب

ــدة دول.  ــني ع ــل االقتصــادي االنتاجــي الحــايل ب ــاج، أي يبحــث يف مســائل التكام ــة عــن دول اإلنت أخــرى مختلف

قضايا العمل يف لبنان والبلدان العربية
QUESTIONS DU TRAVAIL AU LIBAN ET DANS LES PAYS ARABES / LABOR ISSUES IN LEBANON AND THE 

ARAB COUNTRIES

يهــدف املقــرر إىل تزويــد الطالــب مبعرفــة شــاملة حــول مواضيــع : سياســات التشــغيل يف لبنــان والبلــدان العربيــة، 

دور الحكومــات والقطــاع الخــاص يف التشــغيل، املنشــآت الصغــرة واملتوســطة ودورهــا يف التشــغيل وتوفــر فــرص 

العمــل، نظــام معلومــات القــوى العاملــة والتشــغيل، التعــاون العــريب والبطالــة والخدمــات الداعمــة للتشــغيل يف 

البلــدان العربيــة، تريعــات العمــل، الهجــرة، إلــخ.. 

التأثريات االجتامعية للهجرة العاملية
MIGRATION DE TRAVAIL ET CONSEQUENCES SOCIALES / SOCIAL EFFECTS OF LABOR MIGRATION

ــا القــرن الحــادي  ــي تعــد مــن أهــم قضاي ــد الطالــب مبعرفــة شــاملة حــول الهجــرة الت يهــدف املقــرر إىل تزوي

ــال، الهجــرة املختلطــة  ــا )مث ــوم الهجــرة وأمناطه ــة : مفه ــن خــال معالجــة املســائل اآلتي ــك م ــن، وذل والعرب

ــن وإىل  ــامل م ــرة الع ــا، هج ــة بعينه ــة عربي ــن وإىل منطق ــامل م ــرة الع ــات ...(، هج ــروب والنزاع ــبب الح بس

البلــدان العربيــة، أثــر الهجــرة العامليــة يف بلــدان املقصــد )اقتصــادي عاملــي، األجــور والعاملــة، اإلندمــاج يف ســوق 

العمــل..(، أثــر الهجــرة العامليــة يف بلــدان املنشــأ )ســوق العمــل، توزيــع الدخــل والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، 

ــة  ــا يف عملي ــك أثره ــا وكذل ــا وتوزيعه ــرص خلقه ــز ف ــبة وتعزي ــارات املكتس ــرة يف امله ــر الهج ــات...(، أث التحوي

التعليــم وعوملتــه، إلــخ..
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2. األنرتوبولوجيا

• الهدف من هذا املاسرت البحثي :

ــة  ــة واملوجه ــطتها التعليمي ــف أنش ــور مختل ــة، تتمح ــة رئيس ــا محط ــي يف األنروبولوجي ــرت البحث ــكل املاس تش

ــر  ــة، وتطوي ــة املتخصص ــاب املعرفي ــدرات الط ــق ق ــز وتعمي ــل بتعزي ــايس، يتمث ــدف أس ــول ه ــة ح والتطبيقي

مهاراتهــم البحثيــة والعمليــة، وذلــك لتأهيلهــم ومتكينهــم مــن التقــدم إىل مرحلــة الدكتــوراه يف األنروبولوجيــا، 

والتخصــص يف أحــد ميادينهــا املتعــددة، كأنروبولوجيــا الجســد والثقافــة والسياســة والقرابــة واالقتصــاد وســواها 

ــة املعــارصة. ــة األنروبولوجي ــات البحثي ــن التوجه م

• الكفايات :

- التمكــن مــن توظيــف املعــارف النظريــة املكتســبة يف خدمــة القيــام بأبحــاث نوعيــة، إبتــداًء بتحديــد املشــكات 

ــة،  البحثيــة واألهــداف وإنتقــاالً إىل الصياغــة الجيــدة لإلشــكاليات والفرضيــات وفــق املصطلحــات األنرتوبولوجي

ووصــوالً إىل تحديــد مختلــف متطلبــات املســار البحثــي وفــق منهــج علمــي متقــن.

- إمتــاك مهــارات وخــربات العمــل امليــداين، وتوظيفهــا وفــق منهجيــة علميــة مناســبة ملوضــوع البحــث وظروفــه 

الحقليــة، وذلــك مــن خــال الحفــاظ عــىل تسلســل خطــوات العمــل البحثــي التحضريــة والتنفيذيــة ومــا تتطلبــه 

ــا، وأخــراً  ــم التقــدم جمــع املعلومــات وفرزهــا وتصنيفه ــدان، ومــن ث ــاً مــن إستكشــاف املي مــن رشوط، إنطاق

معالجتهــا وتحليــل معطياتهــا، يف مياديــن أنرتوبولوجيــة متعــددة. 

- التمكــن مــن توظيــف املعــارف واملهــارات األنروبولوجيــة بطــرق إيجابيــة وفعالــة يف خدمــة املجتمــع املحــيل 

والوطنــي، يف البنــاء والتنميــة والحداثــة والتحــرر، إلــخ.. وكذلــك يف مختلــف القضايــا ذات الطابــع اإلنســاين، مثــل 

الســام واألمــن ومناهضــة التمييــز والعنــف واالســتغال واالســتعامر.

ــي،  ــة تطــور البحــث العلم ــن متابع ــال م ــذا املج ــة تخــول املتخصــص يف ه ــة اكادميي ــة معرفي ــزود بحصيل - الت

ــة(  ــة والتطبيقي ــية )النظري ــه األساس ــاده وأهداف ــده وأبع ــه وقواع ــق رشوط ــره، وف ــاهمة يف تطوي ــك املس وكذل

ــا.  ــم االنروبولوجي ــاالت عل ــة يف مج ــدة واملطبق املعتم

• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي. 

- العمل البحثي ضمن مؤسسات عامة وخاصة. 

- العمل ضمن مؤسسات مهتمة بالحفاظ عىل الرتاث : حاميته وإبراز قيمته.

- العمل يف مجال مهن مرتبطة باألمور الطبية.

- العمل يف مهن التواصل والتنمية االقتصادية، االجتامعية، الثقافية، خصوصاً منها يف املجاالت املحلية.

- العمل يف املنظامت املختصة باألمور اإلنسانية، ويف التعاونيات.

- العمل يف املهن املرتبطة بعلم املتاحف. 

- العمل يف مراصد اجتامعية وثقافية. 

- العمل يف مكاتب التنمية يف البلديات.
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• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
ANTH M1106 - وبولوجيا ي االنتر

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
ANTH M1107 - وبولوجيا العالم المعارص انتر 6 14 36 50
ANTH M1108 - وبولوجيا ثقافية انتر 6 21 29 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 112 138 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
ANTH M2100 - االنساق القرابية  واالنساق الرمزية 6 21 29 50
ANTH M2101 - وبولوجيا الدينية االنتر 6 21 29 50
ANTH M2102 - وبولوجيا السياسية االنتر 6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 98 152 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
ANTH M3105 - وبولوجيا االقتصادية االنتر 6 14 36 50
ANTH M3106 - وبولوجيا الجسد انتر 6 14 36 50
ANTH M3107 - وبولوجيا ي االنتر

ات وابحاث حقلية فر ندوات ومحاضر 6 14 36 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 70 144 36 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
ANTH M4100 - وبولوجيا ي االنتر

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

THEORIES DE L’ANTHROPOLOGIE / ANTHROPOLOGY THEORIES / موضوعات نظرية يف االنرتوبولوجيا

يتضمــن هــذا املقــرر عــدداً مــن املوضوعــات النظريــة يف مياديــن متعــددة مــن علــم االنرتوبولوجيــا : كالسياســة 

ــا  ــا ومعالجته ــي جــرت مقاربته ــرتاث والجســد واآلخــر والعوملــة والت ــة وال ــة والذهني ــن واملجتمــع والدول والدي

علميــاً مــن جانــب عــدد مــن الباحثــني واملفكريــن املرموقــني، األجانــب والعــرب، وذلــك بهــدف تعميــق معرفــة 

الطالــب باملفاهيــم واالتجاهــات النظريــة يف مياديــن شــتى مــن علــم االنرتوبولوجيــا.

انرتوبولوجيا العامل املعارص
ANTHROPOLOGIE DU MONDE CONTEMPORAIN / ANTHROPOLOGY OF MODERN WORLD

يعــرض هــذا املقــرر لعــدد مــن املوضوعــات املعــارصة يف بعــض أبــرز املجــاالت األنروبولوجيــة التــي تدخــل يف 

ــة،  اهتاممــات الباحثــني املتخصصــني يف هــذا املجــال واملياديــن التــي ســيتّم البحــث يف مواضيعهــا هــي : املدين

ــة نســبيًا يف  ــي تعــد حديث ــن الت ــن امليادي ــن...، وغرهــا م ــة، الف ــة الحديث ــات التواصلي ــدر، الصحــة، التقني الجن

ــا مــن حيــث الظهــور والنشــأة. مجــال علــم االنرتوبولوجي
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ANTHROPOLOGIE CULTURELLE / CULTURAL ANTHROPOLOGY / انرتوبولوجيا ثقافية

يلقــي املقــرر الضــوء عــىل تعريــف األنروبولوجيــا الثقافيــة وموضوعهــا ومجاالتهــا واتجاهاتهــا النظريــة 

وروادهــا. كــام يتنــاول مفاهيمهــا األساســية، لينتهــي إىل عــرض بعــض الدراســات الهامــة يف هــذا املســار املعــريف. 

ــه  ــه وبيئت ــة مــن ثقافت ــلوكياته النابع ــان وس ــاة اإلنس ــاليب حي ــة أس ــى بدراس ــا الثقافيــة تعن فاالنرتوبولوجي

ــارصة. ــة واملع ــعوب الحديث ــام الش ــة، ك ــعوب القدمي ــدرس الش ــي ت ــة، وه االجتامعي

االنساق القرابية واالنساق الرمزية
MODELES DE PARENTE ET MODELES SYMBOLIQUES / KINSHIP AND SYMBOLIC PATTERNS

يتضمــن هــذا املقــرر قســمني رئيســيني، أولهــام مخصــص ملوضــوع النســق القــرايب، وفيــه مدخــل عــام لدراســة 

القرابــة، يبــني تعريفهــا وأهميتهــا ونظرياتهــا املؤسســة وطبيعتهــا، كــام يتنــاول نظــم القرابــة ومكوناتهــا، وعنــارص 

ــاق  ــوع األنس ــص ملوض ــد خص ــاين، فق ــم الث ــا القس ــرايب. أم ــق الق ــة للنس ــات الرئيس ــرايب واملوضوع ــام الق النظ

ــرح » ترســيامت »  ــا األساســية، وي ــة، وهــو يتضمــن مدخــاً حــول » الســيميائية » ومفاهيمه ــة للقراب الرمزي

املواقــع والعاقــات القرابيــة، مرفقــة بأعــامل تطبيقيــة.

ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE / RELIGIOUS ANTHROPOLOGY / االنرتوبولوجيا الدينية

يتضمــن هــذا املقــرر موضوعــات التفكــر الدينــي وماهيــة األنروبولوجيــا الدينيــة واالتجاهــات النظريــة 

ــات  ــة إىل مكون ــدان، إضاف ــم األساســية يف هــذا املي ــاول عــدًدا مــن املفاهي ــن، كــام يتن ــة لدراســة الدي واملنهجي

ــة، ويرافــق هــذا املقــرر رضورة قــراءة أعــامل عــدد مــن املفكريــن البارزيــن  الديــن وتجليــات الظاهــرة الديني

ــة. ــرة الديني ــوا الظاه ــن تناول الذي

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE / POLITICAL ANTHROPOLOGY / االنرتوبولوجيا السياسية

يلقــي املقــرر الضــوء عــىل تعريــف األنروبولوجيــا السياســية وموضوعهــا ومجاالتهــا واتجاهاتهــا النظريــة وروادهــا 

وعاقتهــا بالعلــوم األخــرى. كــام يتنــاول مفاهيمهــا األساســية، لينتهــي إىل عــرض بعــض الدراســات املهمــة يف هــذا املجــال.

ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE / ECONOMICAL ANTHROPOLOGY / االنرتوبولوجيا االقتصادية

يلقــي هــذا املقــرر الضــوء عــىل تعريــف األنروبولوجيــا االقتصاديــة وموضوعهــا ومجاالتهــا واتجاهاتهــا النظريــة 

ــات  ــض الدراس ــرض بع ــي إىل ع ــية، لينته ــا األساس ــاول مفاهيمه ــام يتن ــرى. ك ــوم األخ ــا بالعل ــا وعاقته ورواده

امليدانيــة الهامــة يف هــذا املجــال املعــريف.

ANTHROPOLOGIE DU CORPS / ANTHROPOLOGY OF THE BODY / انرتوبولوجيا الجسد

يشــمل هــذا املقــرر دراســة األبعــاد االجتامعيــة والثقافيــة والرمزيــة للجســد؛ ويتنــاول املنظــور التاريخــي لبنــاء 

الهويــة الجســدية املعــارصة، كــام يتعمــق يف تحليــل القضايــا املتعلقــة بالتحــول التكنولوجــي – العلمــي للجســد 

لينتهــي إىل عــرض بعــض الدراســات امليدانيــة الهامــة يف هــذا املجــال املعــريف.

ندوات ومحارضات وأبحاث حقلية يف االنرتوبولوجيا
CONFERENCES ET ETUDES DE TERRAIN EN ANTHROPOLOGIE / CONFERENCES, LECTURES 

AND EMPIRICAL RESEARCH IN ANTHROPOLOGY 

ــبق  ــي س ــية الت ــررات األساس ــة املق ــة ملجموع ــة والتطبيقي ــات النظري ــبكة املعطي ــن ش ــرر م ــذا املق ــق ه ينطل

ــع املرتبطــة  ــح عــىل دراســة مجموعــة كبــرة مــن املواضي ــا، وينفت للطــاب دراســتها يف إختصــاص األنروبولوجي
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ــا  ــارصة، هن ــة املع ــة واالجتامعي ــكاليات الثقافي ــوالَ إىل اإلش ــة وص ــائل النظري ــدأ باملس ــي تب ــا، الت باألنروبولوجي

ــد  ــوع، وترص ــة املوض ــة مقارب ــط لكيفي ــر والتخطي ــدأ بالتفك ــة، تب ــة متنوع ــاليب معالج ــداً أس ــاك، معتم وهن

الحاجــات البحثيــة التنفيذيــة، كاملحــارضات وحلقــات البحــث والنــدوات ومناقشــة العــروض املســجلة والحيــة، 

ــة.  ــة الحقلي ــة إىل إجــراء بعــض األبحــاث امليداني إضاف

3. علم النفس االجتامعي

• الهدف من هذا املاسرت البحثي :

مســاعدة الطــاب التأهــل معرفيــاً وتقنيــاً للعمــل البحثــي يف مجــال علــم النفــس االجتامعــي، وهــو األمــر الــذي 

ميكنهــم مــن دخــول ســوق العمــل أو مــن إســتكامل دراســتهم التخصصيــة يف الدكتــوراه. 

• الكفايات :

- نقل املعارف يف علم النفس اجتامعي وطرق استخدامها.

- القدرة عىل ابتكار وصياغة إشكاليات البحث النفس اجتامعي.

- القــدرة عــىل تحويــل إشــكاليات البحــث إىل مشــاريع أبحــاث ذات طابــع عمــاين، بحيــث تســتخدم يف مجــال 

ــراد  ــات حــول ســلوك األف ــة والتســويق واالســتقصاء )sondage(، رصــد الســلوك االجتامعــي وجمــع بيان الدعاي

والجامعــات.

- القدرة عىل عرض نتائج األبحاث كتابياً أو شفهياً يف أكر من لغة.

• سوق عمل خريجيه :

- التهيئة لسوق العمل يف املجاالت اآلتية : 

.)enquête par sondage( العمل يف مؤسسات خاصة تعنى مبسائل الدعاية، التسويق والبحث االستقصايئ -

- مســاعد باحــث يف مؤسســات مختلفــة : جامعــات، مختــربات بحــث، مراكــز بحــوث، منظامت عاملية ومؤسســات 

حكوميــة تعنــى بالبحــث النفــس- االجتامعي.

•  الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSOM1106 - ي علم النفس االجتماعي

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
PSSOM1107 - ي علم النفس االجتماعي

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
PSSOM1108 - علم النفس االجتماعي واالتصال 6 28 22 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 133 117 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSOM2101 - اته النفسية االجتماعية-المجال المجتمعي و تأثير 6 28 22 50
PSSOM2102 - ي

علم النفس االجتماعي التطبيق  6 28 22 50
PSSOM2103 - التحليل النفس اجتماعي  للعنف والتطرف 6 28 22 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشي  6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 119 131 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
MAPU M3100 - التسويق واالعالن 6 28 22 50
PSSOM3109 - االنحرافات المرضية النفس االجتماعية 6 21 29 50
PSSO M3110 - البعد النفس اجتماعي  لتشكل الجماعات 6 21 29 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 98 152 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSO M4100 - ي علم النفس االجتماعي

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف علم النفس االجتامعي
THEORIES DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE / SOCIAL PSYCHOLOGY THEORIES

يكشــف هــذا املقــرر عــن أوجــه رّواد علــم النفــس االجتامعــي، فيســتعرض مجــاالت أبحاثهــم واملفاهيــم التــي 

متحــورت حولهــا. كــام يتطــرّق إىل بعــض أشــكال التفاعــل والتأثــرب التــي مل تُعالــج خــال الســنوات الســابقة. نذكــر 

ــال  ــز واإلمتث ــبقة والتمي ــكام املس ــة إىل األح ــل، إضاف ــاط التفاع ــرصاع وأمن ــس وال ــاون والتناف ــال التع ــا للمث منه

واإلذعــان ألمــر الســلطة، والنظريــات املرتبطــة بهــا.

اتجاهات معارصة يف علم النفس االجتامعي
TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE / CONTEMPORARY TRENDS 

IN SOCIAL PSYCHOLOGY

يبحــث هــذا املقــرر يف مواضيــع حديثــة الطــرح ويعالجهــا. وعليــه، فهــو يتعّمــق يف دراســة ومنافشــة ظاهــرة مــا 

أو واقعــة نفــس إجتامعيــة. مثــال : القيــادة الزعامــة )ســيكولوجية الجامهــر، منــوذج غوســتاف لوبــون( العاقــة 

فيــام بــني الجامعــات : نظريــة الشــخصية التســلطية–-نظرية الرصاعــات )منــوذج ســرج تشــاخوتني الفعليــة(... 

ألتعصــب : تشــّكل اإلتجــاه التعّصبي–العوامــل التــي تــؤدي إىل ظهــوره- إنعكاســاته- آثــاره- مواجهتــه، مظاهــر 

التعصــب- الشــخصية املتعصبــة- )نظريــات تفســر التعصــب(.

علم النفس االجتامعي واالتصال
PSYCHOLOGIE SOCIALE ET COMMUNICATION / SOCIAL PSYCHOLOGY AND COMMUNICATION 

يــرح املقــرر، انطاقــاً مــن مســاءالت نظريــة وعمليــة، مفاهيــم التواصــل )املعلومــة، املحــاور، اإلدراك، اإلقنــاع، 

إلــخ ..(، النــامذج النظريــة التــي تفــرسه، عمليــة إدراك املعلومــة وحفظهــا، موقــف املتحاوريــن، الــخ..؛ يــرح 

املقــرر أيضــاً رشوط فعاليــة اســرتاتيجية التواصــل والتــي تتطــور مــن خــال ســت مراحــل : تحديــد املســتهدف، 

ــة  ــر املوازن ــام...(، تحض ــائل اإلع ــوات، وس ــال )القن ــار أدوات االتص ــالة، اختي ــم الرس ــداف، تصمي ــار األه اختي

وتقييــم النتائــج.

عــىل مــدار رشح املقــرر، يتـّـم الرتكيــز عــىل أهمية اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت)TIC( ومســاهمتها 

ــة وحــاالت اتصــال  ــم معالجــة أمثل ــة اســتعاملها يف تحســني االتصــال )e-communication(، وســوف تتّ وكيفي

وتواصــل، ودعــوة الطــاب لقــراءة بعــض النصــوص ومناقشــتها وتطبيــق األســاليب واألدوات الازمــة لهــا.
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املجال املجتمعي وتأثرياته النفسية-االجتامعية
PSYCHOLOGIE SOCIALE DE L’ENVIRONNEMENT / SOCIAL PSYCHOLOGY OF ENVIRONMENT

يهــدف املقــرر إىل النظــر يف كيفيــة تكيّــف األفــراد والجامعــات البريــة مــع البيئــة املحطّمــة أو املهــددة؟ فاملجال 

املجتمعــي )البيئــي( باملعنــى العلمــي يشــمل األرض واألرض املمتلكــة والطبيعــة واملؤسســات واملجــاالت املتنوعــة 

التــي تشــكل مجــاالَ للتفاعــات. وعليــه، يحــاول املقــرر قــراءة أشــكال التفاعــات الفردية-البيئيــة أو الجامعيــة-

البيئيــة مــن خــال الســلوك الفاعــل والوقــايئ، وتعــدد اإلنعكاســات البيئــة الســلبية منهــا كــام اإليجابيــة، واإلضــاءة 

عــىل املخاطــر الصحيــة والتكنولوجيــة التــي تدفــع بالفــرد إىل اســتنباط عاقــات بيئيــة جديــدة ومتجــددة. 

علم النفس االجتامعي التطبيقي
PSYCHOLOGIE SOCIALE APPLIQUEE / APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

ــا يف  ــي لتطبيفه ــس االجتامع ــم النف ــم عل ــات ومفاهي ــن نظري ــتفادة م ــة اإلس ــرر بدراســة كيفي ــم هــذا املق يهت

مياديــن متعــددة. ميكــن ملياديــن التطبيــق أن تشــمل مجــاالت العمــل والتوظيــف، واألندمــاج املهنــي، والعدالــة، 

والصحــة، والتســويق، واالقتصــاد، والســلوك الدينــي، والبيئــة، والســلوك الوقــايئ يف مجــاالت متنوعــة ... يتـّـم ذلــك 

ــر  ــة التناف ــر ونظري ــة التأث ــة التعهــد ونظري ــا نظري ــات محــددة يف هــذا اإلطــار وال ســيام منه ــكازا إىل نظري إرت

املعــريف ونظريــة املقارنــة االجتامعيــة. إذا، مــن شــأن هــذا املقــرر أن يجيــب عــىل ســؤال رئيــس أال وهــو : »كيــف 

ميكــن اإلســتفادة مــن علــم النفــس االجتامعــي يف عــامل اليــوم؟

التحليل النفس اجتامعي للعنف والتطرف
ANALYSE PSYCHO-SOCIALE DE LA VIOLENCE ET DE L’EXTREMISME / SOCIAL PSYCHOLOGICAL 

ANALYSIS OF VIOLENCE AND EXTREMISM

يبحــث املقــرر يف أهــم االتجاهــات والنظريــات املعــارصة يف علــم النفــس االجتامعــي التــي قاربــت موضوعــي 

العنــف والتطــرف مــن زوايــا مختلفــة. كــام يلقــي الضــوء عــىل ظواهــر ووقائــع نفســية-إجتامعية محــددة مثــل 

ــج عنهــا خاصــة يف العاقــة مــع اآلخــر  الســلوك الجرمــي والعنفــي، واملواقــف املتطرفــة عــىل أنواعهــا، ومــا ينت

ــني الجامعــات  ــة ب ــز يف العاق ــات التميي ــة وعملي ــكار النمطي ــث األحــكام املســبقة واألف ــه مــن حي والنظــرة إلي

املختلفــة وصــوالً إىل عــدم القبــول باآلخــر والرصاعــات املتعــددة.

MARKETING ET PUBLICITE / MARKETING AND ADVERTISEMENT / التسويق واالعالن

يشــهد التســويق اليــوم تطــورات رسيعــة يف عــامل متغــر ومعقــد، وتنافــي... وهــذا مــا يحــاول املقــرر طرحــه 

ــرر  ــح هــذا املق ــم النفــس االجتامعــي والتســويق. يتي ــة ربطــه باملجــال املســمى بعل ــار أهمي ــم إظه ــة ليتّ بداي

اســتيعاب املفاهيــم األساســية للتســويق )العــرض والطلــب والحاجــة، والتجزئــة، واالســتهداف...(، لتحديــد 

ــرارات  ــد أطــر النشــاطات والق ــة تحدي ــر مــدى أهمي املجــاالت الرئيســية للنشــاط والتســويق. هــذا األمــر يظه

ــة/ النفســية( مــن خــال تســليط  ــة/ االجتامعي ــة التســويق )االقتصادي ــم تركيب ــة فه يف التســويق، ومــدى أهمي

الضــوء عــىل وزن العامــل البــري يف املعامــات التجاريــة )عمليــة االتصــال، واإلعــان...( بهــدف جمــع املعلومــات 

املســاعدة للتســويق الفعــال )تجزئــة الســوق، وتقديــر الطلــب ...(، وملعرفــة كيفيــة اســتخدام أدوات وعمليــات 

ــذ السياســات واالســرتاتيجيات والخطــط التســويقية. ــاء وتنفي ــم النفــس االجتامعــي لبن وأســاليب عل
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االنحرافات املرضية النفس االجتامعية

 PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DEVIANCE PATHOLOGIQUE / PATHOLOGICAL SOCIAL 
PSYCHOLOGICAL DEVIATIONS

ــراد داخــل مجتمــع  ــاش واألف ــع االجتامعــي املع ــني الواق ــا ب ــة م ــة الجدلي ــراز العاق ــرر إىل إب ــدف هــذا املق يه

محــدد، ومــا ينشــأ عنهــا عــىل الصعيــد الفــردي الــذايت، أي تلــك العاقــة مــا بــني املجتمــع والفــرد وليــس العكــس 

وهــذا مــا يســمى بالرابــط االجتامعــي le lien social، وهــو رابــط لــه انعكاســات نفســية عائقيــة عــىل األفــراد 

بعضهــم بالبعــض اآلخــر. وهــذا مــا يســبب األمــراض النفســية أي الباتولوجيــات التــي تــرتاوح مــا بــني االندمــاج 

وعدمــه/ مــا بــني التوافــق واالنحــراف ببعــده املــريض أي ببعــده االجتامعــي. اســتناًدا لائحــة تقســيم األمــراض 

العياديــة.

البعد النفس اجتامعي لتشكل الجامعات

 FORMATION DES GROUPES ET DIMENSION PSYCHO-SOCIALE / SOCIAL PSYCHOLOGICAL  
DIMENSION OF GROUP FORMATION

ظاهــرة تشــكل الجامعــات )العصــب( داخــل املجتمــع ظاهــرة جديــرة بالدراســة كونهــا تنتــج عاقــات داخليــة 

وتنتــج حقــاً للمجموعــة ال ميكــن مقاربتــه إال مــن خــال دراســة الوضعيــة الداخليــة لــكل جامعــة وانتظامهــا 

الثقــايف وانجذاباتهــا العاطفيــة ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن مواقــف.. ونقــاط الرتكيــز يف هــذا الرصيــد يجــب أن 

تتمحــور حــول أربعــة نقــاط هــي : ديناميــة الجامعــات؛ التواصــل املؤثــر والفعــال داخــل الجامعــات؛ دور القائــد 

والقيــادة، تحريــك الجامعــة.

4. علم السكان

• الهدف من هذا املاسرت : 

ــرايف  ــل الدميوغ ــكان والتحلي ــم الس ــني يف عل ــواة باحث ــن ن ــكان إىل تكوي ــم الس ــي يف عل ــرت البحث ــدف املاس يه

ــيل للظواهــر  ــق وتحلي ــم الســكان و/أو اكتســاب املعــارف الازمــة لفهــم عمي ــوراه يف عل ــني ملتابعــة الدكت مهيئ

الدميوغرافيــة، ولكيفيــة إجــراء االســقاطات الســكانية وللوصــول إىل هــذه املهــارات يتلقــى الطالــب كل مــا لــه 

ــكان.  ــم الس ــة يف عل ــة واالحصائي ــة والنظري ــات التحليلي ــة بالدراس عاق

مل يعــد التحليــل الدميوغــرايف مقتــرصاً عــىل املجــال األكادميــي والبحثــي فحســب، بــل أصبــح جــزءاً مــن 

ــاص  ــذا االختص ــي ه ــإن خريج ــذا ف ــاري. وله ــي والتج ــادي واالعام ــط االقتص ــة والتخطي ــرتاتيجيات التنمي اس

سيكتســبون املهــارات الازمــة لوضــع املخططــات واالســقاطات املتعلقــة بكافــة أوجــه التخطيــط املســتقبيل يف 

ــاص.  ــام والخ ــني الع القطاع

• املكتسبات املعرفية :

ــق  ــم معم ــىل فه ــرايف وع ــل الدميوغ ــات التحلي ــىل تقني ــي ع ــري والتطبيق ــتوى النظ ــىل املس ــب ع ــداد الطال إع

للنظريــات الســكانية، التقليديــة والحديثــة. وارتبــاط كل األوجــه الدميوغرافيــة بالحيــاة االجتامعيــة عــىل الصعــد 

ــى السياســية والعســكرية.  ــة وحت ــة والبيئي ــة والصحي ــة واالقتصادي االجتامعي

ــي أو أن يتوجــه إىل  ــي – األكادمي ــال البحث ــع يف املج ــا أن يتاب ــب إم ــن للطال ــذه املكتســبات ميك ــن خــال ه م

ــط. ــاالت التخطي مج
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• سوق عمل خريجيه : 

- املدارس والجامعات )الخاصة(.

- املصارف.

- مؤسسات اإلعام واإلعان والتسويق.

- مؤسسات ومراكز األبحاث.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEMO M1107 - ي 

6 1التحليل الديموغراف  21 29 50
DEMO M1108 - ي

مصادر المعلومات وتقنيات المسح الديموغراف  6 28 22 50
DEMO M1109 - ي علم السكان

دراسات تطبيقية ف  6 14 36 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 91 144 15 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEMO M2100 - اتيجيات السكان والتنمية استر 6 28 22 50
STAT M2102 - االحصاء وطرق المعاينة 6 14 36 50
DEMO M2101 - ي علم السكان

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 105 145 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEMO M3105 - ديموغرافية لبنان والدول العربية 6 21 29 50
DEMO M3106 - سياسات سكانية 6 28 22 50
DEMO M3107 DEMO M1107 ي 

2التحليل الديموغراف  6 14 36 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 91 159 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEMO M4100 - ي علم السكان

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE )1( / DEMOGRAPHIC ANALYSIS )1( / )1( التحليل الدميوغرايف

يهــدف املقــرر إىل تدريــب الطالــب عــىل تحليــل الوضعيــة الدميغرافيــة للمجتمعــات ودراســة ديناميــة الســكان 

ــخ..( وتطورهــا.  ــة، إل ــة املختلفــة )وفاتيــة، زواجيــة، والديــة- خصوب فيهــا وتتبــع اتجاهــات الظواهــر الدميغرافي

كذلــك يعــرض املناهــج األساســية والطــرق الكميــة )méthodes quantitatives( لتحليــل حركــة الســكان ودراســة 

ــب  ــرف الطال ــة ويع ــر الدميغرافي ــي للظواه ــم بـــ : الوصــف الكم ــرايف يهت ــل الدميوغ ــى الســكانية. فالتحلي البن

بأســس ومنهجيــة التحليــل الدميغــرايف.
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مصادر املعلومات وتقنيات املسح الدميوغرايف 

 SOURCES D’INFORMATION ET RECENSEMENT DEMOGRAPHIQUE / INFORMATION SOURCES/
AND TECHNIQUES OF DEMOGRAPHIC CENSUS

يهــدف املقــرر إىل التعــرف عــىل املصــادر األساســية والثانويــة للمعلومــات الدميغرافيــة وطبيعــة املعلومــات التــي 

يوفرهــا كل مصــدر؛ ويهــدف أيضــاً إىل اإلملــام بتقنيــات املســح الدميغــرايف مبختلــف أنواعهــا مــع عــرض خصائــص 

ومميــزات كل منهــا ومعرفــة حدودهــا بغيــة اســتخدامها يف ســياق البحــث املناســب؛ ويهــدف أخــراً إىل التدريــب 

عــىل معالجــة وتصحيــح املعطيــات الدميغرافيــة الناقصــة باســتخدام الربامــج املناســبة.

دراسات تطبيقية يف علم السكان

RECHERCHES APPLIQUEES A LA DEMOGRAPHIE / EMPIRICAL STUDIES IN DEMOGRAPHY 

ــىل  ــدرب ع ــرايف؛ والت ــيل دميغ ــث حق ــراء بح ــة إلج ــل الازم ــف املراح ــىل مختل ــدرب ع ــرر إىل الت ــدف املق يه

ــن اجــراء  ــدف إىل التمكــن م ــام يه ــة بالســكان؛ ك ــة الجاهــزة املتعلق ــات االحصائي ــات والبيان اســتخراج املعطي

الدراســات حــول مختلــف القضايــا الســكانية : مــن مرحلــة جمــع وتجهيــز املعلومــات إىل تقنيــات الفــرز والتحليل 

ــي  ــل جامع ــام بعم ــىل القي ــدرب ع ــك إىل الت ــدف كذل ــايئ؛ ويه ــر النه ــة التقري ــج وكتاب ــرض النتائ ــوالً إىل ع وص

حقيقــي بحيــث يرتتــب عــىل كل طالــب إمتــام دور معــني إلنجــاز الدراســة بأكملهــا؛ وهــذا يســتلزم العديــد مــن 

ــب التعــرف  ــي يفــرتض أن ســبق للطال ــة متخصصــة – SPSS أو SAS والت املراحــل واســتخدام برامــج معلوماتي

إليهــا ومتكــن مــن متلكهــا.

اسرتاتيجيات السكان والتنمية

POPULATION ET DEVELOPPEMENT / POPULATION AND DEVELOPMENT STRATEGIES  

ــرايف  ــط الدميوغ ــث التخطي ــن حي ــكانية م ــرتاتيجيات الس ــة واالس ــني التنمي ــة ب ــراز العاق ــادة إىل إب ــدف امل ته

والسياســات الســكانية. كــام تهــدف إىل تقديــم أبــرز االتجاهــات التنمويــة التــي تبحــث يف كيفيــة املاءمــة بــني 

ــايل للســكان. ــة للوصــول إىل الحجــم املث ــة واالتجاهــات يف كل دول الخطــط التنموي

االحصاء وطرق املعاينة

STATISTIQUES ET METHODES D’OBSERVATION / STATISTICS AND METHODS OF OBSERVATION 

تهــدف املــادة إىل متكــني الطالــب مــن كل املعــادالت والتقنيــات املســتخدمة يف االحصــاء )وارتباطهــا بالدميوغرافيــا 

ــات  ــايئ واملعاين ــل االحص ــرق التحلي ــة بط ــىل دراي ــح ع ــب أن يصب ــرتض بالطال ــل يف ــة الفص ــة(، وبنهاي الوصفي

واختبــار الفرضيــات االحصائيــة وحســن انتقــاء العينــات مــن املجتمــع. 

اتجاهات معارصة يف علم السكان

 TENDANCES CONTEMPORAINES DE LA DEMOGRAPHIE / CONTEMPORARY TRENDS IN 
POPULATION STUDIES

يهــدف هــذا املقــرر إىل إغنــاء النطــاق املعــريف للطالــب مــن خــال توعيتــه عــىل التحديــات الدميوغرافيــة الراهنــة 

واملســتقبلية ومتكينــه مــن اســتخدام تقنيــات التحليــل التــي تـّـم اكتســابها يف مقاربــة إشــكاليات ومســائل جديــدة 

ليســت عــىل عاقــة مبــارشة بالدميوغرافيا.



٦٧

دميوغرافية لبنان والدول العربية
 DEMOGRAPHIE DU LIBAN ET DES PAYS ARABES / DEMOGRAPHY OF LEBANON AND THE

ARAB COUNTRIES

يســعى هــذا املقــرر إىل تحليــل البنــى الدميوغرافيــة يف لبنــان وعرضهــا يف ســياقها التاريخــي منذ مرحلــة املترصفية 

ــك يقــدم املقــرر  ــان. باإلضافــة إىل ذل ــة الوضــع الســكاين الحــايل يف لبن ــوم مــع تحليــل معمــق ملاهي وحتــى الي

توصيفــاً دقيقــاً لبنيــة الســكان يف بعــض املناطــق العربيــة التــي تتميــز باختافــات جذريــة فيــام بينهــا وهــي : 

مــرص، ســوريا، اإلمــارات وتونــس. فتحليــل البنــى الســكانية ومركبــات النمــو هــي يف صلــب اهتــامم الباحثــني 

الدميوغرافيــني، وعليــه فــإن تحليــل البنيــة الدميوغرافيــة ودراســة ديناميــة الســكان يف لبنــان هــي مســألة غايــة يف 

األهميــة يف تنشــئة الباحثــني الدميوغرافيــني، واألمــر ينطبــق حكــامً عــىل تحليــل البنيــة الدميوغرافيــة يف البلــدان 

العربيــة.

POLITIQUES DE POPULATION / POPULATION POLICIES / سياسات سكانية

يهــدف املقــرر إىل تعريــف الطالــب عــىل مفهــوم السياســة الســكانية وتطوراتهــا التاريخيــة، كــام يعــرض ويحلــل 

ــة تســعى إىل  ــكل دول ــامل. ف ــريب وحــول الع ــامل الع ــان، يف الع ــة يف لبن ــن السياســات الســكانية املتبع ــاً م مناذج

ــل  ــرتاتيجية املتمث ــح االس ــة املصال ــة، وحامي ــن جه ــات م ــة واالمكان ــني الحاج ــق ب ــكانية تواف ــة س ــع سياس وض

بالقــوة العســكرية واالقتصاديــة مــن جهــة أخــرى. ومفهــوم السياســات الســكانية ليــس حديثــاً بــل هــو موغــل يف 

القــدم إال أن السياســات الســكانية املبنيــة عــىل النظريــات العلميــة هــو اتجــاه حديــث وبالــغ األهميــة يف وضــع 

الخطــط التنمويــة واالســرتاتيجية للشــعوب. 

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE )2( / DEMOGRAPHIC ANALYSIS )2( / )2( التحليل الدميوغرايف

يهتــم هــذا املقــرر بالشــق التطبيقــي التحليــل الدميوغــرايف ويتضمــن أعــامالً موجهــة متكــن الطالــب مــن امتــاك 

تقنيــات التحليــل املختلفــة.

5. التنمية االقتصادية واالجتامعية 

• الهدف من هذا املاسرت البحثي : 

تأهيل الطاب لتحضر الدكتوراه يف علوم التنمية االجتامعية واالقتصادية.

 

• الكفايات :

- القدرة عىل البحث يف مسائل التنمية عىل املستوى املحيل، الوطني، االقليمي والعاملي.

- القدرة عىل تحليل وتقييم مشاريع التنمية.

- القدرة عىل تقييم السياسات العامة يف املجال االقتصادي، االجتامعي، الرتبوي، الصحي...

- القدرة عىل إعداد اسرتاتيجيات التنمية.

- القدرة عىل إدارة مشاريع التنمية.

مبــا أن التنميــة هــي ظاهــرة متعــددة االختصاصــات: إقتصاديــة، اجتامعيــة، ثقافيــة، سياســية، دميوغرافيــة، فــإن 

املعرفــة املكتســبة مــن هــذا املســرت يفــرتض بهــا أن تكــون متعــددة ومتداخلــة االختصاصــات.
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• سوق عمل خريجيه :

- التعليم الثانوي يف مواد التنمية واالقتصاد.

- التعليم الجامعي بصفة مساعد استاذ عىل وجه الخصوص.

- مساعد باحث يف مجال التنمية.

- خبر استشاري يف قضايا التنمية. 

- مدير مشاريع إمنائية.

أمــا املؤسســات التــي توفــر فــرص العمــل املذكــورة أعــاه فهــي : املنظــامت األهليــة، مجلــس االمنــاء واالعــامر، 

صناديــق التنميــة االقليميــة، برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة، البنــك الــدويل، منظمــة األغذيــة والزراعــة...

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEVE M1102 - ي التنمية االقتصادية واالجتماعية

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
DEVE M1103 - ي التنمية االقتصادية واالجتماعية

اتجاهات معارصة ف  6 28 22 50
SOEC M1100 - ي االقتصاد االجتماعي والتضامن  6 28 22 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 133 117 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total

15 PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEVE M2103 - ي التنمية االقتصادية واالجتماعية

دراسات تطبيقية ف  6 14 36 50
DEVE M2100 - ي لبنان والبلدان العربية

مسألة التنمية ف  6 21 29 50
POEC M2100 - ي لبنان

السياسات االقتصادية ف  6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 91 159 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEVE M3104 - (المؤسسات الدولية)التنمية واالصالحات الهيكلية  6 28 22 50
DEVE M3105 - ي التنمية

الالمركزية واالدارة المحلية ف  6 28 22 50
DEVE M3106 - التكتالت االقتصادية والتنمية 6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 112 138 250

M2

Semestre 3

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DEVE M4100 - ي التنمية االقتصادية واالجتماعية

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total
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موضوعات نظرية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
THEORIES DU DEVELOPPEMENT/ THEORIES IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

يهــدف املقــرر إىل تزويــد الطالــب مبعرفــة معمقــة عــن أهم النظريــات املتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة واالجتامعية 

ــة، وموضوعــات شــتى ذات  ــات املعــارصة يف التنمي ــة والنظري ــف والتنمي ــة املفــرسة للتخل ــات التنموي )كالنظري

صلــة بالتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة...(، باالضافــة إىل ارشــاده للقيــام بأعــامل موجهــة تعمــق فهمــه لهــذه 

املوضوعــات وتؤهلــه للقيــام بــدور الاعــب التنمــوي امللــم باحتياجــات محيطــه ومجتمعــه،. الــخ...

إتجاهات معارصة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
 TENDANCES CONTEMPORAINES DU DEVELOPPEMENT /CONTEMPORARY TRENDS IN

ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

ــة  ــة االقتصادي ــارصة يف التنمي ــات املع ــن اإلتجاه ــاملة ع ــة ش ــة نظري ــب مبعرف ــد الطال ــرر إىل تزوي ــدف املق يه

واالجتامعيــة، )اتجــاه النــامذج واملــؤرشات، االتجــاه التطــوري املحــدث، اإلتجــاه االنتشــاري، االتجــاه الســلويك،...( 

ــي  ــة والت ــا املختلف ــات وتصنيفاته ــذه االتجاه ــه له ــق فهم ــة تعم ــامل موجه ــام باع ــه للقي ــة إىل توجيه باالضاف

ــخ..  ــة وتفســراتها، ال ــه للتنمي ــة ونظرت ــه الفكري ــون، كل بحســب إيديولوجيت ــا الباحث ــف حوله إختل

اقتصاد االجتامعي والتعاضدي
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY 

ــاع  ــه كالقط ــي ومكونات ــي والتضامن ــاد االجتامع ــن االقتص ــاملة ع ــة ش ــب برؤي ــد الطال ــرر إىل تزوي ــدف املق يه

ــخ.. كــام يهــدف إىل تعريفــه عــىل املفاهيــم واملســارات التــي أدت إىل  ــة، إل التعــاوين واملنظــامت غــر الحكومي

التحــول مــن التدخــات االغاثيــة إىل التدخــات التنمويــة... عــاوة عــىل تعريفــه بكيفيــة التوفيــق بــني الديناميــات 

االقتصاديــة واملبــادئ والغايــات االنســانية للتنميــة.

دراسات تطبيقية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
 RECHERCHES APPLIQUEES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL / EMPIRICAL

STUDIES IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

ــكيل،  ــة عــىل املســتوى ال ــم التــي تتمحــور حــول التنمي يهــدف املقــرر إىل تعريــف الطالــب عــىل أهــم املفاهي

كدراســة بعــض التجــارب التنمويــة حــول العــامل، أو الجــزيئ كدراســة بعــض التجــارب املحليــة وخططهــا وبرامجهــا. 

ويتضمــن املقــرر تعريفــاً عامــاً حــول املــروع التنمــوي مــن خــال دراســته، إمكانيــة تطبيقــه، متطلباتــه، إدارتــه، 

الــخ..، واألهــم أنــه يتضمــن كيفيــة إعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة واالجتامعيــة للمــروع، وصــوالً إىل إعــداد 

تقريــر عــام وتحليــل اقتصــادي واجتامعــي شــامل.

مسألة التنمية يف لبنان والبلدان العربية

 QUESTIONS DU DEVELOPPEMENT AU LIBAN ET DANS LES PAYS ARABES / DEVELOPMENT 
ISSUES IN LEBANON AND THE ARAB WORLD

يهــدف هــذا املقــرر إىل تزويــد الطالــب مبعرفــة كافيــة حــول »مســألة التنميــة يف لبنــان والبلــدان العربيــة« منــذ 

نيــل هــذه الــدول اســتقالها، مــن خــال اإلطــاع عــىل مقومــات وإمكانــات التنميــة ودور الحكومــات يف رســم 

السياســات العامــة والكشــف عــن أســاليب واســرتاتيجيات التنميــة املتبعــة، فضــاً عــن االطــال عــىل نجاحــات 

وامكانــات النهــوض باســرتاتيجيات التنميــة واالخفاقــات والتعــر الــذي يعرتضهــا...
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السياسات االقتصادية يف لبنان
POLITIQUES ECONOMIQUES AU LIBAN / ECONOMIC POLICIES IN LEBANON  

يهــدف هــذا املقــرر إىل تزويــد الطالــب مبعرفــة شــاملة عــن أوضــاع السياســات االقتصاديــة يف لبنــان. كــام يهــدف 

إىل تعريفــه عــىل الربامــج االقتصاديــة املنتهجــة مــن قبــل الحكومــات للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي ال ســيام منــذ 

بدايــات تســعينات االلفيــة الثانيــة ملعالجــة مشــكلتي عجــز املوازنــة والديــن العــام وتحفيــز النمــو االقتصــادي... 

عــن طريــق السياســات املوازناتيــة والريبيــة والنقديــة.

التنمية واالصالحات الهيكلية )املؤسسات الدولية( 
 DEVELOPPEMENT ET REFORMES STRUCTURELLES / DEVELOPMENT AND STRUCTURAL REFORMS

يهــدف املقــرر إىل تزويــد الطالــب مبعرفــة معمقــة حــول ماهيــة املؤسســات الدوليــة كالبنــك الــدويل لانشــاء 

والتعمــر وصنــدوق النقــد الــدويل... والفــرق بني سياســات االســتقرار االقتصــادي وسياســات التصحيــح أو التكييف 

ــة،  ــج التنمي ــذ لربام ــداد والتنفي ــط واإلع ــك املؤسســات يف التخطي ــدور املتعاظــم لتل ــكيل، واالطــاع عــىل ال الهي

ــدول  ــة التــي تحدثهــا وتفرضهــا للتاثــر عــىل االقتصــاد الوطنــي، نتيجــة انتهــاج ال فضــاً عــن التغــرات الهيكلي

ــة  ــداف االقتصادي ــق األه ــتخدم لتحقي ــي تس ــة الت ــة االقتصادي ــن أدوات السياس ــة م ــة متكامل ــة ملجموع املعني

واالجتامعيــة، كــام يتعــرف الطالــب عــىل األحــوال التــي تــؤدي إىل حتميــة إبــرام اتفاقيــات التكييــف أو اإلصــاح 

الهيــكيل... وتاثــر ذلــك عــىل االقتصــاد العاملــي والوطنــي.

الالمركزية واالدارة املحلية يف التنمية
 DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL / DECENTRALIZATION AND LOCAL 

DEVELOPMENT

يهــدف املقــرر إىل تعميــق معرفــة الطالــب بطبيعــة األنظمــة الامركزيــة يف العــامل وعاقتهــا بالتنميــة املحليــة، 

كونهــا تعتــرب الدعامــة األساســية للدولــة واملجتمعــات املحليــة يف ظــل العوملــة وتبعاتهــا، باإلضافــة إىل تعريفــه 

عــىل مفهــوم الامركزيــة االداريــة وأبعادهــا والتــي تعتــرب االدارة املحليــة املتمثلــة بالبلديــات أو مجالــس األقضية... 

إحــدى أوجههــا، ويبــني الفــرق بــني الامركزيــة االداريــة والاحرصيــة، وكذلــك يضيــئ عــىل دور الامركزيــة االدارية 

ــات  ــة حاج ــاة خصوصي ــى مراع ــا تتوخ ــة كونه ــة املحلي ــرتاتيجيات التنمي ــذ اس ــط وتنفي ــم لتخطي ــار مائ كإط

املجتمعــات املحليــة ومتايزهــا.

التكتالت االقتصادية والتنمية

BLOCS ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT, ECONOMIC BLOCS AND DEVELOPMENT 

يهــدف املقــرر إىل تزويــد الطالــب باملعــارف الازمــة حــول ظــروف نشــأة التكتــات االقتصادية ومقومــات ورشوط 

إنشــائها ومعوقاتهــا؛ كــام يســتعرض أهــم التكتــات االقتصاديــة يف العــامل، ومــدى تأثرهــا عــىل االقتصــاد واألنظمة 

االقتصاديــة العامليــة، كــون املنافســة االقتصاديــة باتــت تنحــرص يف إطارهــا. فضــاً عــن تبيــان مــا مــدى تأثرهــا 

عــىل التجــارة الخارجيــة، ومامــح مــآل تلــك التكتــات االقتصاديــة يف ظــل ظاهــرة العوملــة واألزمــة االقتصاديــة 

العامليــة، الــخ...
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6. السياسات االجتامعية 

• الهدف من هذا املاسرت البحثي : 

مساعدة الطاب يف الرتقي املعريف والبحثي لتأهيلهم لتحضر الدكتوراه يف السياسات االجتامعية.

• الكفايات :

ــات  ــة بالسياس ــائل املرتبط ــة املس ــل كاف ــداد وتحلي ــىل إع ــدرة ع ــة الق ــد الدراس ــرت بع ــذا املاس ــاب ه ــك ط يتمل

االجتامعيــة :

- جمع ومعالجة وتحليل املعطيات )االجتامعية، االقتصادية،...( مرتكزاً عىل املعارف النظرية والتقنية.

-  اســتخاص نتائــج مــن املمكــن تطبيقهــا مــن قبــل املســؤولني يف العمــل العــام أو مــن املمكــن أن تحــدد بعــض 

ــات االجتامعية. السياس

- تنشيط أو إدارة مشاريع وتدخات اجتامعية.

- االشرتاك يف تقويم سياسات اجتامعية.

- متلك جيد ملنطق السياسات االجتامعية

- معرفة يف قضايا متويل السياسات االجتامعية.

- متلك جيد لتقنيات البحث الكمي والنوعي.

• سوق عمل خريجيه :

يهيئ كوادر للقطاع االجتامعي ميكنهم تبوء الوظائف اآلتية :

- باحث يف املسائل املرتبطة بالسياسات االجتامعية.

- باحث يف دراسات تقييمية لهذه السياسات.

- مستشار لسياسات التنمية االجتامعية.

- مستشار للسياسات االسكانية.

- مستشار لسياسات خلق فرص عمل وتوظيف.

- مستشار يف إطار االنظمة االجتامعية )الصحة، العائلة، الشيخوخة( .

- موظــف إداري يف منظــامت الحاميــة االجتامعيــة )الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، تعاونيــات ونقابــات 

املوظفــني ...(.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
POSO M1101 - ي السياسات االجتماعية

موضوعات نظرية ف  6 28 22 50
POSO M1102 - (1)سياسات الحماية االجتماعية  6 28 22 50
POSO M1103 - السياسات العامة 6 28 22 50

REME M1104 - (1)منهجية  6 21 29 50
SEET M1100 - كة حلقات دراسية مشتر 6 28 22 50

30 133 117 250

M1

Semestre 1

كة  مواد مشتر

Total
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
POAD M2101 - ي لبنان والشأن اإلجتماعي

6 المؤسسات واإلدارات العامة ف  28 22 50
POSO M2101 - السياسات االقتصادية والبعد االجتماعي 6 28 22 50
POSO M2102 - ات االجتماعية المؤشر 6 21 29 50

SERE M2100 - كة حلقات بحثية مشتر 6 14 36 50
REME M2102 - (1)ابستمولوجيا  6 21 29 50

30 91 159 250

M1

Semestre 2

كة  مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
POSO M3100 - مناهج وتقنيات: تقييم السياسات االجتماعية  6 14 21 15 50
POSO M3101 POSO M1102 (2)سياسات الحماية االجتماعية   6 28 22 50
POSO M3102 - الفقر وسياسات مكافحة الفقر 6 28 22 50

REME M3111 REME M2102 (2)ابستمولوجيا  6 21 29 50
REME M3112 REME M1104 (2)منهجية  6 7 43 50

30 98 137 15 250

M2

Semestre 3

كة مواد مشتر

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
POSO M4100 - ي سياسات اجتماعية

رسالة بحثية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

موضوعات نظرية يف السياسات االجتامعية
 POLITIQUES SOCIALES ET APPROCHES THEORIQUES / SOCIAL POLICIES AND THEORETICAL 

PERSPECTIVES

يعالــج هــذا املقــرر مقاربــات نظريــة أساســية لنشــأة وتطــور »الدولــة االجتامعيــة« ودولــة الحاميــة، كــام يعالــج 

موضوعــات متصلــة مبفاهيــم ونظريــات العدالــة، والعقــد االجتامعــي والعدالــة االجتامعيــة والعدالــة التوزيعيــة 

واقتصــاد الرفــاه والرأســامل االجتامعــي.

سياسات الحامية االجتامعية )1(
POLITIQUES DE PROTECTION SOCIALE )1( / SOCIAL PROTECTION POLICIES )1( 

ــا  ــة وأزماته ــة االجتامعي ــة الرعاي ــاالقتصادي لنشــأة دول يعــرض هــذا املقــرر االطــار التاريخــي االجتامعــي ـ

ــل  ــر تحلي ــف أط ــدف إىل تعري ــة ويه ــة االجتامعي ــة والحامي ــة االجتامعي ــم السياس ــة، ويحــدد مفاهي الراهن

ــات  ــة وتقني ــر االجتامعي ــد املخاط ــع كتحدي ــال مواضي ــذا املج ــج يف ه ــة، فيعال ــة االجتامعي ــة الحامي أنظم

ــة. ــذه األنظم ــا ه ــة، وتيبولوجي ــاتها االقتصادي ــة وانعكاس ــة االجتامعي ــة الحامي ــل أنظم ــا، ومتوي تغطيته

POLITIQUES PUBLIQUES / PUBLIC POLICIES / السياسات العامة

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعريــف باآلليــات واملســارات القانونيــة والسياســية لصنــع السياســات العامــة وباالطراف 

املجتمعيــة وقــوى الضغــط املعنيــة واملشــاركة برســم هــذه السياســات يف لبنــان ويف العــامل.
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املؤسسات واإلدارات العامة يف لبنان والشأن اإلجتامعي 
 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AU LIBAN ET QUESTIONS SOCIALES / PUBLIC ADMINISTRATIONS

IN LEBANON AND SOCIAL ISSUES

ــان  ــي يف لبن ــأن االجتامع ــى بالش ــي تعن ــة الت ــات واالدارات العام ــرف إىل املؤسس ــرر إىل التع ــذا املق ــدف ه يه

ــة منفــردة أو بالتعــاون مــع قطــاع  ــة املجــاالت االجتامعي ــي تنفذهــا يف كاف ــا واملشــاريع الت ــا وادارته وهيكليته

ــة. ــة والدولي ــة الوطني ــر الحكومي ــامت غ ــات واملنظ الجمعي

السياسات االقتصادية والبعد االجتامعي
 POLITIQUES ECONOMIQUES ET DIMENSION SOCIALE / ECONOMIC POLICIES AND SOCIAL

DIMENSION

يعنــى هــذا املقــرر بدراســة السياســات االقتصاديــة وأهدافهــا وتأثراتهــا االجتامعيــة. ويتطــرق إىل تحليــل بعــض 

هــذه السياســات عــىل املســتوى العاملــي والوطنــي ال ســيام منهــا : السياســات الريبيــة، سياســات االســتخدام 

ومكافحــة البطالــة، سياســات الدخــل، سياســات االســكان والسياســات الزراعيــة.

INDICATEURS SOCIAUX / SOCIAL INDICATORS / املؤرشات االجتامعية

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعريــف مببــادئ ورشوط صنــع املــؤرشات بشــكل عــام. ويعــرف باملــؤرشات االجتامعيــة 

املختلفــة منهــا مــؤرشات الصحــة والرفــاه ونوعيــة الحيــاة والتعليــم والفقــر والتنميــة الــخ. ويعــرض تطــور هــذه 

املــؤرشات ودالالتهــا يف لبنــان ويف العــامل.

تقييم السياسات االجتامعية : مناهج وتقنيات

 EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES : METHODES ET TECHNIQUES / EVALUATING 
SOCIAL POLICIES: METHODS AND TECHNIQUES

 Mesurer يهــدف هــذا املقــرر إىل التدريــب عــىل منهجيــة وتقنيــات تقييــم السياســات االجتامعيــة : قيــاس األثــر

 ،analyse coût-efficacité ــة ــل الكلفة-الفعالي ــج indicateurs de résultats(، تحلي ــؤرشات النتائ l’impact )م

العينــة échantillonnage ،  إلــخ...(

سياسات الحامية االجتامعية )2(
POLITIQUES DE PROTECTION SOCIALE )2( / SOCIAL PROTECTION POLICIES )2(

يعتمــد هــذا املقــرر مقاربــة مقارنــة لتحليــل أنظمــة الحاميــة االجتامعيــة يف العــامل ويف لبنــان. فيعالــج أنظمــة 

التقاعــد وضــامن الشــيخوخة، والسياســات الصحيــة والسياســات العائليــة : متويلهــا، تنظيمهــا، مشــاكلها واقرتاحات 

االصــاح الراهنــة.

الفقر وسياسات مكافحة الفقر
PAUVRETE ET POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, POVERTY AND ANTI POVERTY 

POLICIES

ــارب  ــات والتج ــرز السياس ــرض ألب ــا. ويع ــش وأبعاده ــر والتهمي ــم الفق ــة مفاهي ــرر إىل دراس ــذا املق ــدف ه يه

ــة. ــات االجتامعي ــم السياس ــارب. تقيي ــذه التج ــم ه ــر وتقيي ــة الفق ــال مكافح ــة يف مج ــة والعاملي املحلي
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)M1( مقررات مشرتكة يف املاسرت البحثي

منهجية )1(
COURS COMMUNS EN M1 / COMMON COURSES IN M1 / METHODOLOGIE )1( / METHODOLOGY )1(

يركــز املقــرر عــىل تقديــم صــورة جديــدة عــن املنهجيــة، تعتمــد عــىل تحديــد املفاهيــم مــن خــال معاينتهــا 

العلميــة، وليــس مــن خــال أشــكال مامرســتها أو إســتخدامها هنــا أو هنــاك. فأشــكال املامرســة يعرتيهــا االرتبــاك 

ــني يف حقــل السوســيولوجيا مــن  ــة تواجــه الفــوىض وتنقــل العامل ــد. واملعــاين العلمي والفــوىض عــىل غــر صعي

خــارج العــامل إىل داخلــه. 

يهــدف املقــرر إىل التعريــف بثاثــة مفاهيــم رئيســية : املنهــج واملنهجيــة واملناهــج بحيــث يجــري حــدود التداخل 

والتاميــز فيــام بينهــا بغيــة رفــع االلتبــاس والغمــوض. كــام يهــدف إىل رصــد املعايــر التــي تحــدد طبيعــة املناهــج 

وماهيتهــا يف علــم االجتــامع ومــن ثــم كيفيــة مامرســتها يف حقــل هــذا العلــم...

SEMINAIRES / SEMINARS / حلقات دراسية مشرتكة

يهــدف املقــرر إىل تعريــف الطالــب بأهميــة التفكــر االبســتمولوجي واملنهجــي والتقنــي املتنــوع )البينمناهجــي( 

وأهميــة مقارباتــه ملصــادر متنوعــة يف العمــل البحثــي؛ كــام يهــدف إىل تحضــر الطالــب للعمــل مــع فــرق بحثيــة 

متعــددة االختصاصــات والتفكــر معهــا يف فهــم ودراســة وتحليــل مســالة بحثيــة واحــدة مــن خــال مقاربــات 

منهجيــة متنوعــة؛ ومتكينــه مــن فهــم وتحليــل منــاذج مــن دراســات بينمناهجيــة يف العلــوم االجتامعيــة تتنــاول 

مواضيــع شــتى : املدينــة، النــوع، األرسة، املدرســة، البيئــة، الفروقــات الجيليــة... ومتكينــه أيًضــا مــن فهــم كيفيــة 

التعاطــي مــع مصــادر متنوعــة مــن الوثائــق )وثائــق تاريخيــة، خرائــط، مذكــرات، احصــاءات، أدوات،  إلــخ...(

SEMINAIRES DE RECHERCHE / RESEARCH SEMINARS / حلقات بحثية مشرتكة

ــة  ــاً مباهي يعتــرب هــذا املقــرر مكمــاً ملــادة حلقــات دراســية مشــرتكه، مبعنــى أن الطالــب الــذي تشــكل معرفي

ــاً لهــذا النمــط مــن األبحــاث مــن خــال : البحــث البينمناهجــي وأنواعــه، ســيتّم تحضــره عماني

ــة )منــوذج  ــوم االجتامعي ــة يف العل ــن معرفي ــب تطــال عــدة ميادي ــة يحرهــا الطال ــة بينمناهجي ــع فردي مواضي

ــة...( ــيولوجيا القانوني ــيايس االقتصادي...السوس ــوي، الس ــايف التنم ــي، الثق ــيو انرتوبولوج ــث السوس البح

ومواضيــع ملجموعــات متنوعــة يف التخصــص : املوضــوع الواحــد ينفــذ مــن قبــل طــاب مــن اختصاصــات متنوعــة، 

كل يعتمــد أســاليبه وتقنياتــه يف قــراءة الحالــة أو املســألة املدروســه. الهــدف مــن هــذه القــراءة توســيع رؤيــة 

الطالــب املعرفيــة وتحضــره للعمــل األكادميــي مــع فــرق بحثيــة متعــددة االختصاصــات والتفكــر معهــا يف فهــم 

ودراســة وتحليــل مســالة بحثيــة واحــدة مــن خــال مقاربــات منهجيــة متنوعــة.

EPISTEMOLOGIE )1( / EPISTEMOLOGY )1( / )1(ابستمولوجيا

يهــدف املقــرر إىل التعريــف بنشــأة االبســتمولوجيا وتطوراتهــا فيتطــرق إىل : االبســتمولوجيا والعلــم الحديــث : رؤية 

جديــدة للعــامل )كوبــر نيكــوس، نيوتن،/ثــم اينيشــتني(، خصائــص املعرفــة العلميــة وقيمــة املعرفــة العلميــة مــن 

خــال : أوغســت كونــت، الوضعيــة الجديــدة/ حلقــة فيينــا، الفلســفة املفتوحــة : كونــزت وباشــار وبياجيــه، قابليــة 

التكذيــب عنــد كارل بوبــر وملحــة أوليــة عــن نقاشــه ضــد اإلســتقراء؛ وعلميــة العلــم ورشوطه مــن خــال االجابة عن 

التســاؤل اآليت : هــل منهــج ومعايــر العلــم ثابتــة ودامئــة أو متغــرة؛ والتعريــف بقيمــة العلــم وحــدوده يف العلــم 

العــريب وهــل هنــاك ابســتمولوجيا عربيــة لعلــم االجتــامع /معوقــات ابســتمولوجية أمــام البحــث العلمــي العــريب.
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 )M2( مقررات مشرتكة يف املاسرت البحثي

COURS COMMUNS EN )M2(, COMMON COURSES IN )M2(

ابستمولوجيا)2(
EPISTEMOLOGIE )2( / EPISTEMOLOGY )2( 

يهتــم مقــرر ابســتمولوجيا 2 بتعريفــات وعاقــات االبســتمولوجيا بـــ : الفلســفة- نظريــة املعرفــة – امليتودولوجيــا؛ 

كــام وبجــدل االســتقراء واالســتنباط وقيمــة املعرفــة )دايفيــد هيــوم وبيكــون، اميانويــل كانــط، كارل بوبــر والنقاش 

العميــق مــع االســتقراء وبقيــة بنــود فلســفته(. ويســعى للتعريــف بتومــاس كــون وبنيــة الثــورات العلميــة؛ ومــا 

بعــد كــون : فايرابنــد وشــارملز؛ كــام وبالعلــم يف العــرص الراهــن )العلمويــة وايديولوجيــا العلــم؛ املؤثــرات غــر 

ــو : الرأســامل االجتامعــي والرمــزي والثقــايف / منــاذج مــن  ــار بوردي ــم ومؤسســاته ورمــوزه : بي ــة يف العل املعرفي

الجوائــز العلميــة )نوبــل وغرهــا((؛ والعلــم كمؤسســة اجتامعيــة / مرتــون ومــا بعــده؛ ومنــاذج تطبيقــات عربيــة 

ملفاهيــم ابســتمولوجية.

منهجية )2(
METHODOLOGIE)2( / METHODOLOGY )2(

ــدف  ــك به ــب خــال مســاره األكادميــي، وذل ــا الطال ــي تعلمه ــة الت ــة للمنهجي ــات عملي ــرر تطبيق ــن املق يتضم

التحضــر لرســالة املاســرت البحثيــة يف الفصــل الرابــع، عــىل املســتويات اآلتيــة : طــرق اختيــار املوضــوع، التقميــش 

ودوره وأهميتــه، اخاقيــات الباحــث يف هــذا املجــال، تأطــر البحــث، بنائــه املعــريف املفاهيمــي )تحديــد ميــدان 

البحــث، بنــاء املســألية، الفرضيــات، املنهــج، التقنيــات،...(، بنائــه العمــاين )ربــط املقاربــات املفاهيميــة مبــا يتّــم 

جمعــه يف الحقــل، قــراءة وتحليــل املعطيــات الحقليــة، كتابــة البحــث )مــع تطبيــق نظــام املعهــد عــىل املســتوى 

ــة املناقشــة(،  ــة(، التحضــر للمناقشــة )تحضــر العــرض PowerPoint، وطريق ــي يف صياغــة الرســالة البحثي الفن

والتدريــب عــىل اســتخدام دليــل الطالــب يف املاســرت البحثــي.
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خامسًا : الماستر المهني في العلوم االجتماعية

هــي مرحلــة تحــر طالــب العلــوم االجتامعيــة لدخــول ســوق العمــل يف االختصاصــات التــي مينحهــا املعهــد. عــدد 

االختصاصــات املهنيــة 6، ولقــد اختــرت إلرتباطهــا بخصوصيــة مــا يعلمــه املعهــد يف مياديــن العلــوم االجتامعيــة، مــع 

ــق  ــة االختصــاص bi-disciplinaires وف ــم البينمناهجــي interdisciplinaire واألرصــدة ثنائي ــا للتعلي ــاح بعضه إنفت

.LMD روحيــة برامــج ال

1. علم االجتامع وإدارة املوارد البرية.

2. اإلدارة االقتصادية واالجتامعية. 

3. اإلرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي.

4. هندسة مشاريع االقتصاد االجتامعي والتعاضدي.

5. سوسيو انرتوبولوجيا املدينة )ماسرت غري مفعل(.

6. التنمية املستدامة واملسؤولية االجتامعية والبيئية للمؤسسات )ماسرتغري مفعل(.

1. علم االجتامع وإدارة املوارد البرية 

• الهدف من هذا املاسرت املهني :

ــوارد  ــروط اســتحداث قســم »إدارة امل ــان نظــراً ل ــد ســنة يف لبن ــه ســنة بع هــو إختصــاص يتســع ســوق عمل

ــه  ــىل شــهادة الجــودة )ISO...(. هدف ــي الحصــول ع ــة تبغ ــر إقتصادي ــة وغ ــكل مؤسســة إقتصادي ــة« ل البري

إعــداد مدربــني يكونــوا قادريــن عــىل تشــخيص االحتياجــات مــن جهــة واختيــار، تعيــني وتحفيــز وتقييــم املــوارد 

ــر  ــركات، وتطوي ــة لل ــؤولية االجتامعي ــم املس ــىل فه ــاً ع ــاعدهم أيض ــرة، ويس ــامل املتغ ــة األع ــة يف بيئ البري

القيــادة والفعاليــة املهنيــة وذلــك مــن خــال تحقيــق الرضــا الوظيفــي وتحســني جــودة العمــل وزيــادة كفاءتــه 

ــاج املــادي والثقــايف. وفاعليتــه ورفــع مســتوى االنت

 

• الفئة املستهدفة :

طاب معهد العلوم االجتامعية، وكافة التخصصات من خريجي الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

• األهداف :

- تقديم حزمة معارف ومهارات تساعد الطالب عىل التفاعل يف الوظائف اإلدارية. 

- معرفة آليات التوظيف ومعايره وآليات إدارة فريق العمل والتعامل مع األزمات. 

- تحديد آليات استقطاب وتحفيز وتنمية وتدريب املوارد البرية. 

- عمل توصيف دقيق للوظائف وتحديد متطلباتها وتخطيط املوارد البرية. 

- تحديد سبل التعامل الفعال مع املوظفني ومنظومة التحفيز والرتقيات والعقوبات. 

- تفهم تقنيات إدارة الوقت. 

- دراسة كيفية تكوين فريق العمل وتعيينات املوظفني والتعامل مع املشكات يف العمل.

• الكفايات :

- دقة املعلومات حول أعامل املوارد البرية. 
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- الدقة يف تطبيق سياسات وإسرتاتيجيات املوارد البرية. 

- الرسعة يف التفاعل مع األوضاع الطارئة. 

- العمل عىل إدارة األزمة بداية والعمل عىل حلها. 

- التطوير املستمر يف أنظمة املوارد البرية وتقييم األداء والسياسات التحفيزية.

- املرونة والبساطة وعدم التعقيد والعمل بروح الفريق.

• سوق عمل خريجيه :

- العمل يف مؤسسات القطاع الخاص. 

- يف مؤسسات الجودة.

- البنوك.

- املستشفيات.

• الربنامج :

 

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
GRHUM1100 - ية مدخل اىل ادارة الموارد البشر 6 35 15 50
GRHUM1101
 

- التدريب وتطوير المهارات 6 14 36 50
GRHUM1102  - تحليل الوظائف، التخطيط، االستقطاب والتوظيف 6 21 29 50
GRHUM1103  - ية وآلية تحديد االجور نظام معلومات الموارد البشر 6 21 19 10 50
REMEM1102  - مناهج وتقنيات متخصصة 6 21 29 50

30 112 128 10 250

M1

Total

Semestre 1

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
GRHUM2100   - الحوافز وادارة فرق العمل  6 28 22 50
DROIM2102 - قانون العمل والضمان االجتماعي 6 35 15 50
GRHUM2101   - ي  ي وادارة المسار المهن  تقييم األداء المهن  6 14 36 50
GRHUM2102   - التواصل  6 28 22 50
GRHUM2103   - حلقات وومواضيع متخصصة   6 14 36 50

30 119 131 250

M1

Semestre 2

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
GRHUM3100 - 6 ادارة المنظمات والقيادة 21 29 50
SOHUM3100 - ية   ي ادارة الموارد البشر

علم االجتماع وتطبيقاته  ف  6 28 22 50
GRHUM3101 - ي المؤسسات 

اعات ف  التفاوض وإدارة الن   6 14 36 50
REHUM3100 - ية- المخاطر النفس اجتماعية والموارد البشر 6 21 29 50
REMEM3113 - منهجية  6 7 43 50

30 91 159 250

M2

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
GRHUM4100 - ية ي علم االجتماع وادارة الموارد البشر

رسالة مهنية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total
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مدخل إىل إدارة املوارد البرية
INTRODUCTION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / INTRODUCTION TO HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT

هــدف هــذ املقــرر التعريــف باملــوارد البريــة وتطّورهــا تاريخيــاً مــن لفظــة »املســتخدمني«، ثــم العــامل، القــوة 

العاملــة، إىل أن أصبحــت توصــف اليــوم بــرأس املــال البــري، كــام التعريــف بأهميــة إدارة هــذه املــوارد عــىل 

مســتوى التخطيــط، التنظيــم، التوظيــف، التوجيــه واملراقبــة. 

التدريب وتطوير املهارات
FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES / TRAINING AND PERFORMANCE 

IMPROVEMENT

نظــراً التســاع مفهــوم إدارة املــوارد البريــة الــذي بــات يشــمل أنشــطة وظيفيــة رئيســية داخــل املنشــأة كاالنتــاج 

والتســويق وعــىل رأســها تنميــة وتدريــب املــوارد البريــة وتطويــر مهــارات العاملــني واملديريــن، يهــدف هــذا 

ــة أداء العمــل داخــل املنشــأة؛ التدريــب  ــة املرتبطــة بطــرق وكيفي ــر املهــارات والقــدرات الفنيّ املقــرر إىل تطوي

الســلويك للعاملــني يف املنشــأة عــىل طــرق التعامــل مــع اآلخريــن وفهــم الشــخصيات وزيــادة وعيهــم تجاههــا، 

ــة ذات  قيــاس تأثــر ذلــك عــىل بيئــة العمــل بــني املوظفــني؛ تنميــة وتطويــر وتوســيع آفــاق الســلوكيات اإلداريّ

ــا داخــل  ــل معه ــة والتعام ــدرة عــىل حــّل املشــكات املختلف ــم والق ــة يف العمــل؛ التفكــر املنظّ ــة باملرون العاق

املنشــأة؛ تطويــر القــدرة عــىل التأقلــم مــع التغــّرات وظــروف العمــل الجديــدة داخــل املنشــأة، تنميــة مهــارات 

االســتامع واالبتــكار واالتّصــال والتواصــل والعاقــات واإلرشاف داخــل املنشــأة، تحفيــز املوظفــني واســتثامر 

قدراتهــم مبــا يعــود بالنفــع عــىل جميــع أطــراف املنشــأة، تطويــر الكفــاءات البريــة التــي تحتاجهــا أي منشــأة 

لتحقيــق أهدافهــا...

تحليل الوظائف، التخطيط، االستقطاب والتوظيف
ANALYSE DES POSTES, PLANIFICATION RECRUTEMENT ET SELECTION / JOB ANALYSIS, 

PLANNING, RECRUITMENT AND SELECTION

ــط،  ــاط، التخطي ــة، النش ــة الوظيفي ــز، املهم ــة، املرك ــة، املهن ــة : الوظيف ــم اآلتي ــد املفاهي ــرر تحدي ــدف املق يه

ــة  ــة الوظيف ــأن دراس ــح ب ــة؛ التوضي ــة الوظيف ــام بدراس ــة القي ــدف إىل رشح كيفي ــام يه ــار؛ ك ــف واالختي التوظي

تســهل عمليــة التوظيــف؛ بيــان األدوار األساســية للتخطيــط والتوظيــف يف ســياق إدارة املــوارد البريــة؛ إظهــار 

ــاج  ــف واإلدم ــط والتوظي ــني التخطي ــد عــىل وجــود صــات ب ــني؛ التأكي ــار العامل ــف واختي ــني التوظي ــط ب الرواب

املهنــي للمــوارد البريــة؛ رشح الغــرض مــن سياســات العمــل والتوظيــف يف مجــال إدارة املــوارد البريــة؛ تربيــر 

وظائــف التخطيــط التــي ترتابــط يف املقــام األول، وإدارة املــوارد البريــة؛ عــرض فائــدة وأهميــة هــذه املفاهيــم 

املدروســة واملتطــورة يف حيــاة الطــاب املهنيــة؛ الداللــة عــىل الجهــات الرئيســية املشــاركة يف الوصــف الوظيفــي، 

التخطيــط والتوظيــف.

نظام معلومات املوارد البرية وآلية تحديد األجور
SYSTEME D’INFORMATION RH ET REMUNERATION / HR INFORMATION SYSTEM AND 

REMUNERATION

ــم  ــر املفاهي ــد وتطوي ــة واألجــور. فيقــوم بتحدي ــص نظــام معلومــات املــوارد البري هــذا املقــرر يوضــح خصائ

ــة يف املنظــامت.  ــوارد البري ــار إدارة امل ــن إط ــات، واالتصــاالت، واألجــور ضم ــة باملعلوم ــكار املتعلق واألف



٧9

مناهج وتقنيات متخصصة
METHODES ET TECHNIQUES SPECIFIQUES / METHODS AND SPECIFIC TOOLS

يشــكل املقــرر حلقــة اتصــال بــني املــواد النظريــة حــول إدارة املــوارد البريــة ومنهجيــات األبحــاث يف املجــال عينــه 

ويف مجــاالت العلــوم االجتامعيــة األخــرى. كــام يقــدم املقــرر محــاور تطــال أهميــة إجــراء األبحــاث يف مجــال املــوارد 

البريــة واإلدارة، ويف منهجيــات األبحــاث يف مراحلهــا املختلفــة والتخطيــط االســرتاتيجي واإلدارة االســرتاتجية.

الحوافز وإدارة فرق العمل
MOTIVATIONS ET GESTION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL /MOTIVATIONS AND TEAM MANAGEMENT 

يهــدف املقــرر إىل التعريــف بأهميــة العمــل اإلداري يف مواكبــة التطــور وابتــكار وســائل جديــدة لتحفيــز املوظفــني 

للتقــدم يف العمــل؛ ويعــرف مبفهومــي الحوافــز وإدارة فــرق العمــل وتطورهــام وأبــرز النظريــات حولهــام؛ وبأنــواع 

ــة؛ ومــن خــال  ــه والرقاب ــة إدارة فــرق العمــل وذلــك مــن خــال التخطيــط والتنظيــم والتوجي الحوافــز وبأهمي

ــل  ــّدم يف العم ــىل التق ــم ع ــك لحثه ــم، وذل ــيط قدراته ــني وتنش ــز املوظف ــة يف تحفي ــائل الحديث ــرق والوس الط

والزيــادة يف االنتــاج.

قانون العمل والضامن االجتامعي
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE /LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW

يهــدف املقــرر التعريــف مبفهــوم قانــوين العمــل والضــامن االجتامعــي وأســبابهام املوجبــة ودالالتهــام االجتامعيــة 

واملهنيــة بعــد مــا جــرى عليهــام مــن تعديــات ألجــل مواكبــة الحاجــات واملشــكات التــي أفرزتهــا ظــروف العمــل 

ــه  ــة : مســتويات العمــل- التّوجي ــة ال ســيام لجه ــة واالجتامعي ــرات االقتصادي ــي والتغي ــّور التّقن ــدة والتّط الجدي

والتدريــب املهنــي- بيئــة العمــل- تحديــد وحاميــة األجــور- تأهيــل وتشــغيل املعوقــني- عمــل األحــداث والنســاء- 

ــات  ــكام إتفاقي ــا أح ــي تضمّنته ــادئ الت ــع املب ــجامهام م ــدى انس ــاً م ــن ... وأيض ــد االدىن للس ــل- الح إدارة العم

العمــل الدوليــة املربمــة مــن قبــل لبنــان وبعــض التّوصيــات ملنظمــة العمــل الدوليــة والعربيــة...

تقييم األداء املهني وإدارة املسار املهني
EVALUATION DES PERFORMANCES ET GESTION DES CARRIERS / PERFORMANCE APPRAISAL 

)PA( AND CARRIER MANAGEMENT

ــد الفــرد  ــه عــىل صعي ــه ومحددات ــم األداء : أهدافــه وأهميت يهــدف املقــرر تعريــف الطــاب عــىل مفهــوم تقيي

واملنظمــة؛ كــام يهــدف إىل رشح أســاليب تقييــم الكفــاءة والخطــوات الواجــب إتباعهــا يف عمليــة التقييــم الســيام 

لجهــة الصــدق والتميــز والثبــات والقبــول وســهولة االســتخدام وإطــاع الرئيــس املرؤوســني عــىل النتائــج. يعــرف 

املقــرر كذلــك بأهــم أدوات القيــاس لجهــة املاحظــة والتقاريــر االحصائيــة الشــفوية واملكتويــة وبأســس مقارنــة 

ــح  ــع املرؤوســني لتوضي ــش نتائجــه م ــف تناق ــم، وكي ــى يتّ ــم ومت ــوم بالتقيي ــر اإلدارة؛ ومبــن يق ــع معاي األداء م

ــات،  ــول االنحراف ــة حص ــباب وكيفي ــن أس ــث ع ــل األداء، وللبح ــه لتعدي ــراءات التصحيحي ــع االج ــور، ولوض األم

والتعــرف عــىل الصعوبــات أو األخطــاء يف التقييــم وكيفيــة التغلــب علىيهــا. 

COMMUNICATION / COMMUNICATION / التواصل

يهــدف املقــرر إىل اكســاب الطــاب املعــارف التطبيقيــة إلبــراز أهميــة التواصــل الداخــيل واســرتاتيجياته لخدمــة 

ــة التحليــل النقــدي لتواصــل الرأســامل البــري يف املؤسســة خــال  ــة، وتعليمهــم كيفي سياســات املــوارد البري
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العمــل وإعطائهــم األدوات والتقنيــات الازمــة للقيــام بهــذه املهمــة. يســعى املقــرر، وبشــكل أدق، إىل التملــك 

ــة للتواصــل املؤسســايت؛ وإىل التآلــف مــع األدوات التــي تعــرف الطــاب عــىل التواصــل  الفعــيل للعنــارص األولي

بشــكل جيــد وعــىل إدارة عاقتهــم مــع اآلخريــن؛ كــام متكنهــم مــن اختبــار ســرورة التواصــل الداخــيل املؤسســايت 

ال ســيام مــع املــوارد البريــة؛ ومتكنهــم أيضــاً مــن تقييــم أهميــة التواصــل الداخــيل وأدواتــه يف املــوارد البريــة. 

حلقات ومواضيع متخصصة
SEMINAIRES ET THEMATIQUES SPECIFIQUES / SEMINARS AND SPECIFIC THEMES

يســعى املقــرر إىل محاولــة متكــني الطالــب مــن خــال إختيــار عــدد مــن املوضوعــات التــي ترفــع مــن مســتواه 

املعــريف يف إدارة املــوارد البريــة كــام تطــور قدراتــه يف اســتخدام املقاربــات النظريــة بشــكل عميل ســواء يف كيفية 

اســتخدام التخطيــط اإلســرتاتيجي إلدارة املــواردة البريــة، أو يف كيفيــة تقييــم األداء الوظيفــي املســتمر بهــدف 

املحافظــة عــىل أفضــل إنتاجيــة ممكنــة. وتعلمــه فــن إدارة الوقــت، وكيفيــة إجــراء املقابــات مــع موظفــني جــدد 

بهــدف إكتشــاف مكامــن القــوة ومكامــن الضعــف لديهــم مــن خــال تحديــد طبيعــة األســئلة املوجهــة التــي 

ميكــن أن تكتشــف هــذه املكامــن، ضمــن إطــار عمليــة اإلســتقطاب واإلختيــار والتعيــني.

إدارة املنظامت والقيادة
GESTION DES ORGANISATIONS ET LEADERSHIP / ORGANIZATION MANAGEMENT AND 

LEADERSHIP

ــا  ــاء الدارة موارده ــادة أو رواداً أكف ــة، ق ــة يف املؤسس ــتويات مختلف ــىل مس ــب ع ــرر بالتدري ــذا املق ــى ه يعن

ــاركة ...(. ــز، واملش البريــة بفعاليــة )التحفي

علم االجتامع وتطبيقاته يف إدارة املوارد البرية
SOCIOLOGIE APPLIQUEE AUX RESSOURCES HUMAINES / APPLIED SOCIOLOGY AND HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT

يهــدف املقــرر إىل متكــني الطالــب مــن تشــخيص حــاالت العمــل املختلفــة، ودراســة قضايــاه البــارزة وفــق مقاربــة 

عمليــة لعلــم االجتــامع. وهــو يعنــى بدراســة الطــرق العمليــة لتدخــل علــم االجتــامع يف عــامل املنظــامت بشــكل 

خــاص، وبتحليــل عملهــا وفــق أبعادهــا املختلفــة )اســرتاتيجيات إدارة، تنظيــم، وأيضــا ثقافــات العمــل وأشــكال 

العاقــات بــني الفاعلــني .

* مقرر مشرتك مع ماسرت االدارة االقتصادية واالجتامعية.

التفاوض وإدارة النزاعات يف املؤسسات
NEGOCIATION ET GESTION DES CONFLITS EN MILIEU DE TRAVAIL  / NEGOTIATION AND 

CONFLICT MANAGEMENT IN THE WORKPLACE

ــول إىل  ــات والوص ــن إدارة الخاف ــاوض وف ــارات التف ــاليب ومه ــتيعاب أس ــن اس ــب م ــرر الطال ــذا املق ــن ه ميك

ــم عاليــة مــن خــال إكتســاب القــدرة عــىل تطويــر إدارة وتفعيــل العمليــة التفاوضيــة  مخــارج وحلــول ذات قيّ

بشــكل ديناميــي وتوظيــف األدوات واملعرفــة التفاوضيــة يف حــل األزمــات والخافــات الناشــئة يف املؤسســات عــىل 

اختافهــا ومواكبــة إدارة هــذه الخافــات حتــى الوصــول إىل تلــك الحلــول بطريقــة علميــة وعمليــة. يحتــوي هــذا 

ــه، إدارة الخافــات داخــل  ــة عــن التفــاوض، تعريــف التفــاوض وماهيت ــة : ملحــة تاريخي ــع التالي املقــرر املواضي



8١

املؤسســات، صفــات املفــاوض املاهــر وفريــق التفــاوض، لغــة الجســد والتفــاوض، أنــواع املفاوضــات، إســرتاتيجيات 

التفــاوض، تكتيــكات التفــاوض، مــع إعطــاء حــاالت عمليــة.

املخاطر النفس-اجتامعية واملوارد البرية
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET RESSOURCES HUMAINES / PSYCHO-SOCIAL RISKS AND 

HUMAN RESOURCES

ــال أداء  ــون خ ــا العامل ــرض له ــي يتع ــدة الت ــاالت املعق ــر والح ــخيص املخاط ــب تش ــرر للطال ــذا املق ــح ه يتي

ــة )التحــرش، اإلجهــاد، اإلرهــاق،  ــة واألمــراض املهني ــع املخاطــر النفــس- اجتامعي أنشــطتهم يف املؤسســات، ومن

ــخ... ــر، إل ــرتاتيجيات وأدوات إلدارة املخاط ــرتاح اس ــخ( واق ال

2. اإلدارة االقتصادية واالجتامعية

• الهدف من هذا املاسرت املهني : 

متكني الطالب من التحضر األكادميي لخوض مباريات الدخول لوظائف القطاع العام.

• الفئات املستهدفة : 

طاب العلوم االجتامعية، الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية.

• الكفايات : 

- املام جيد بالقانون اإلداري.

- املام جيد بالتريعات االجتامعية.

- معرفة معمقة يف االقتصاد االجتامعي.

- معرفة معمقة يف سياسات الحامية االجتامعية

- حسن اإلدارة.

ــا، سياســات  ــة، الدميوغرافي ــات البحــث يف مجــاالت : ســوق العمــل، الدراســات االجتامعي - حســن امتــاك تقني

ــات... ــة، التعاوني االســكان والصحــة، سياســات التنمي

• سوق عمل خريجيه :

االدرات يف القطاع العام :

- وزارة الشؤون االجتامعية.

- وزارة العمل.

- وزارة االسكان والتعاونيات.

- وزارة الصحة.

- الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

- املديرية العامة لألحوال الشخصية.

- إدارة االحصاء املركزي.
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- تعاونية املوظفني.

- كافة دوائر املوارد البرية يف الوزارات.

- كافة دوائر البحث يف الوزارات.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DRAD M1100 - ي

ي القانون اللبنان 
المؤسسات واالدارات العامة  ف  6 28 22 50

GSEC M1100 - ي الشأن االقتصادي ـ االجتماعي
االدارات المحلية ف  6 21 29 50

GSEC M1101 - نزاعات وتفاوض: المؤسسات العامة  6 14 36 50
DROI M1105 - ي لبنان

قانون العمل والموظفي   ف  6 21 29 50
REME M1102 - مناهج وتقنيات متخصصة  6 21 29 50

30 105 145 250

M1

Semestre 1

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
NGOS M2100 - المنظمات غير الحكومية  والشأن االجتماعي  6 21 14 15 50
POAD M2100 - سياسات االصالح االداري  6 28 22 50
POSO M2103 - السياسات االسكانية  6 28 22 50
SESO M2100 - الخدمة االجتماعية  6 28 22 50
GSEC M2100 - حلقات وومواضيع متخصصة   6 14 36 50

30 119 116 15 250

M1

Semestre 2

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DRAD M3100 - ي لبنان

القانون االداري ف  6 28 22 50
FINA M3100 - مالية واقتصاد عام  6 28 22 50
GSEC M3100 - التنظيم االداري  6 28 22 50
SOHU M3100 - ية   ي ادارة الموارد البشر

علم االجتماع وتطبيقاته  ف  6 28 22 50
REME M3113 - منهجية  6 7 43 50

30 119 131 250

M2

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
GSEC M4100 - ي االدارة االقتصادية واالجتماعية

رسالة مهنية ف  30
30

M2

Semestre 4

Total

املؤسسات واإلدارات العامة يف القانون اللبناين
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES AU LIBAN CADRE LEGISLATIVE / PUBLIC ADMINISTRATIONS 

IN LEBANON : LEGISLATIVE FRAMEWORK

ــان، يرمــي إىل  ــة املؤسســات واإلدارات العامــة يف لبن ــخ ونشــأة وهيكلي يرمــي هــذا املقــرر إىل التعــرف إىل تاري

التعريــف مبفهــوم الوظيفــة العامــة؛ وواجبــات وحقــوق املوظفــني املحــددة قانونــاً والتعريــف بإســلوب تنظيــم 

آليــات عملهــا ووظيفتهــا ال ســيام منهــا تأمــني مصالــح املجتمــع.
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اإلدارات املحلية يف الشأن االقتصادي ـ االجتامعي
COLLECTIVITES LOCALES ET PROBLÉMATIQUES SOCIO-ECONOMIQUES  / LOCAL 

ADMINISTRATIONS AND SOCIO-ECONOMIC ISSUES

ــة، املناطقيــة(  يرمــي هــذا املقــرر إىل إلقــاء الضــوء عــىل أنــواع اإلدارات املحليــة ومســتوياتها )البلديــة، الجهوي

وآليــات عملهــا وعاقاتهــا )العموديــة( بــاإلدارات املركزيــة، إىل جانــب إمكانيــات تعاونهــا وعاقاتهــا )األفقيــة( مــع 

إدارات محليــة أخــرى، كــام يبحــث يف إمكانيــات التعــاون واالســتفادة مــن تجــارب إدارات محليــة يف دول أخــرى 

.)Decentralized Cooperation -التعــاون الامركــزي(

ــدده  ــا تح ــاً مل ــي تبع ــادي واالجتامع ــأن االقتص ــل يف الش ــات التدخ ــد إمكاني ــرر إىل تحدي ــذا املق ــعى ه ويس

الصاحيــات املحــددة لــإلدارة املحليــة يف قوانــني إنشــائها، أو ملــا تحــدده إمكانيــات التنميــة املحليــة املناطقيــة 

ــة.  ــة املركزي ــة واالجتامعي ــات االقتصادي ــع السياس ــا م وتناغمه

املؤسسات العامة : نزاعات وتفاوض
INSTITUTIONS PUBLIQUES : CONFLITS ET NEGOCIATION / PUBLIC INSTITUTIONS : CONFLICTS 

AND NEGOTIATION

يــربز املقــرر مــدى أهميــة إدمــاج ديناميــات التفــاوض وحــل النزاعــات يف عمــل القطــاع العــام، وذلــك بهــدف 

إرســاء آليــات اجتامعيــة مســتدامة، ومــن أجــل التنميــة الوطنيــة والتخفيــف مــن حــدة الفقــر وإصــاح الخدمــة 

ــون  ــاً مــن أفــراد يتفاعل ــاً مكون العامــة. فاملؤسســة تشــكل، مــن وجهــة النظــر السوســيولوجية، نظامــاً اجتامعي

ــا  ــم عندم ــددة. فه ــداف مح ــق أه ــة لتحقي ــائدة يف املؤسس ــر الس ــم واملعاي ــد والقيّ ــق القواع ــم وف ــام بينه في

يدخلــون املؤسســة ال يرتكــون خلفهــم ثقافتهــم الجهويــة أو املهنيــة أو العامليــة والوطنيــة. بإختصــار، إن املؤسســة 

هــي مــكان لانتــاج الثقــايف ومــكان للتحكــم، لذلــك ينبغــي أن يشــكل الحــوار االجتامعــي واملفاوضــة الجامعيــة 

املبــادىء األساســية لتنظيــم عاقــات العمــل. فالحــوار والتفــاوض ميكــن أن يكونــا مســاهمني رئيســني يف فعاليــة 

أداء وإنصــاف القطــاع العــام. 

DROIT DU TRAVAIL AU LIBAN  / LABOR LAW IN LEBANON / قانون العمل واملوظفن يف لبنان

يرمــي املقــرر إىل تحديــد مفاهيــم وغايــات قانــون العمــل واملوظفــني إلغنــاء معرفــة الطالــب بأســباب وحيثيــات 

وضــع القانــون، كــام يســعى إىل الوقــوف عــىل القضايــا التــي شــملها القانــون والتــي تحتــاج إىل تناولهــا بعمــق 

ــوازن القامئــة بــني العامــل ورب العمــل. ويهــدف املقــرر أيضــاً إىل  أكــر، لتمكــني الطالــب مــن فهــم عاقــة الت

ــال  ــة يف مج ــث املتبع ــج البح ــال مناه ــن خ ــل م ــائل العم ــة مس ــة يف معالج ــب القانوني ــدرات الطال ــة ق تنمي

ــة. الدراســات والبحــوث القانوني

METHODES ET TECHNIQUES / METHODS AND TECHNIQUES / مناهج وتقنيات متخصصة

يعالــج املقــرر مواضيــع متصلــة مبيــدان االدارة االقتصاديــة واالجتامعيــة الــذي يعمــل عــىل التوفيــق بــني مبــادئ 

اإلنصــاف والعدالــة االجتامعيــة وبــني التطــّور االقتصــادّي، ومــن ثــّم التْوفيــق بــني حيويـّـة الديناميــات االقتصاديـّـة 

وبــني املبــادئ والغايــات اإلنســانيّة للتنميــة. كــام يعتــرب هــذا املقــرر األســاس لــكل مــن يرغــب يف تخصــص أو 

دراســة علــم اإلدارة اإلقتصاديــة أو اإلجتامعيــة أو أي مجــال مــن املجــاالت العلميــة والتخصصيــة اإلداريــة، إنــه 

يعطــي الــدارس أرضيــة ثابتــه وقويــة ملبــادئ وأســس هــذا العلــم، التــي تســاهم يف تحديــد األبعــاد واملــؤرشات 

واملفاهيــم األساســية التــي يبنــى عــىل أساســها، فيــام بعــد، منــوذج املواضيــع املتصلــة بهــذا امليــدان والتــي يتــم 
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ــد األكادميــي  ــا يطــرح للنقــاش عــىل الصعي ــا يســتجد مــن أبحــاث ومنشــورات وأحــداث وم ــق م اختيارهــا وف

وكذلــك عــىل الصعيــد العمــيل املتمثــل بتجــارب الناشــطني يف هــذا املجــال. 

ONG ET PROBLEMES SOCIAUX / NGO’S AND SOCIAL ISSUES / املنظامت غري الحكومية والشأن االجتامعي

 ،ONG يرمــي املقــرر إىل تحديــد اإلطــار املفاهيمــي للمجتمــع األهــيل، املــدين، املنظــامت األهليــة غــر الحكوميــة

ــدويل وتطــور  ــد ال ــا عــىل الصعي ــة وأســباب تطورهــا، ووظائفه ــر الحكومي ــف بنشــأة املنظــامت غ وإىل التعري

ــة. كــام يتطــرق إىل أطــر التعــاون  ــاً للنصــوص القانوني ــان وفق ــا يف لبن ــا وواقعه ــا ومراحــل االعــرتاف به أهدافه

ــه  ــامت ومعوقات ــذه املنظ ــل ه ــان، وإىل عم ــاص يف لبن ــاع الخ ــة والقط ــامت والدول ــذه املنظ ــني ه ــبيك ب والتش

ــان. وانعكاســه عــىل الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي يف لبن

سياسات االصالح اإلداري
POLITIQUES DE REFORME ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE REFORM POLICIES

ــم  ــب والتقيي ــم والتدري ــط والتنظي ــة والتخطي ــوم اإلدارة واإلدارة العام ــىل مفه ــب ع ــرر الطال ــذا املق ــرف ه يع

والحوافــز والرتقيــه وجميــع املفاهيــم املرتبطــة بــكل منهــام نظريــاً وتطبيقيــاً يف املجتمــع اللبنــاين بشــكل خــاص 

واملجتمــع العــريب بشــكل عــام، مــن النواحــي النظريــة والتطبيقيــة. 

POLITIQUES DE LOGEMENT / HOUSING POLICIES / السياسات اإلسكانية

يتنــاول هــذا املقــّرر دراســة السياســات اإلســكانية املتّبعــة يف بعــض املجتمعــات الناميــة واملتطــّورة، مــع تحديــد 

ــدد  ــزل، ع ــاحة املن ــا )مس ــكاين له ــي والس ــع اإلجتامع ــل الواق ــع تحلي ــوع م ــة باملوض ــم املرتبط ــض املفاهي بع

الغــرف ودرجــة الكثافــة فيــه، اإلكتظــاظ الســكاين، إلــخ..(. كــام يحــدد بعــض املفاهيــم املرتبطــة باملوضــوع، منهــا 

مفهــوم اإلدخــار وتأثــره يف متويــل املشــاريع الســكنية. ويــدرس مشــكلة اإلســكان وأهمهــا أزمــة الســكن، أســبابها 

وانعكاســاتها االجتامعيــة يف بعــض البلــدان ويف لبنــان خاصــة، مــع دراســة مفّصلــة ملؤسســات اإلســكان يف لبنــان 

يف القطاعــني العــام والخــاص وسياســات التخطيــط لحــل مشــكات وأزمــة اإلســكان وتحديــد األولويــات.

SERVICE SOCIAL / SOCIAL SERVICE / الخدمة االجتامعية

يــدرس هــذا املقــّرر املفاهيــم املتعلقــة بالخدمــة االجتامعيــة : نبــذة عــن تاريــخ تطورهــا. ويتطــرّق إىل أهــداف 

ــاة األفــراد والجامعــات واملجتمعــات بهــدف تحســينها. كــام يتنــاول مجــاالت  الخدمــة وأهميّتهــا يف دراســة حي

ــكات  ــة املش ــة ودراس ــات االجتامعي ــض الفئ ــع بع ــرّف إىل واق ــاً للتع ــّكل مدخ ــي تش ــة الت ــة االجتامعي الخدم

االجتامعيــة وطبيعتهــا كخدمــة املعّوقــني والجانحــني واملســنني وغرهــا. وأخــراً يتطــرّق إىل اإلســرتاتيجيات 

ــة.  ــر االجتامعي ــات إلدارة املخاط ــن املؤسس ــة م ــة املتّبع التخطيطي

حلقات ومواضيع متخصصة
 SEMINAIRES ET THEMATIQUES SPECIFIQUES /SEMINARS AND SPECIFIC THEMES

ــم اختيارهــا وفــق مــا  يعالــج هــذا املقــرر مواضيــع مختلفــة متصلــة مبيــدان اإلدارة االقتصاديــة واالجتامعيــة يتّ

يســتجد مــن أبحــاث ومنشــورات وأحــداث ومــا يطــرح للنقــاش عــىل الصعيــد األكادميــي وكذلــك عــىل الصعيــد 

العمــيل املتمثــل بتجــارب الناشــطني يف هــذا املجــال. 
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DROIT ADMINISTRATIF AU LIBAN / ADMINISTRATIVE LAW IN LEBANON / القانون االداري يف لبنان

يهــدف املقــرر إىل دراســة معمقــة للقواعــد القانونيــة املتعلقــة بــاإلدارة العامــة والتــي تتنــاول مجموعــة األنشــطة 

واألجهــزة اإلداريــة التــي تقــوم عــىل تحقيــق مهــام الدولــة، والوســائل التــي تســتخدمها اإلدارة ملامرســة نشــاطها 

ولتحقيــق أهدافهــا يف عمليــة التنميــة اإلداريــة. فيتعــرف الطالــب عــىل القانــون الــذي يحكــم اإلدارة مــن نواحــي 

تنظيمهــا ونشــاطها ووســائلها البريــة والقانونيــة واملاديــة.

FINANCES ET ECONOMIE PUBLIQUE / BUDGET AND PUBLIC ECONOMICS / مالية واقتصاد عام

تتداخــل املاليــة مــع االقتصــاد العــام وتؤثــر بــه ويتأثــر بهــا، وهــذا مــا جعــل املوازنــة املعــارصة موازنــة اقتصاديــة 

ماليــة، تحقــق الدولــة مــن خالهــا أهدافــاً اقتصاديــة، مــن خــال االمنــاء الشــامل واملتــوازن وصــوالً إىل التنميــة 

املســتدامة، واملشــاريع االقتصاديــة، وال ســيام متــى شــاركت فيهــا املؤسســات املتوســطة والصغــرة الحجــم، تخلــق 

فــرص عمــل وتحــد مــن البطالــة، فتــزداد حصيلــة الرائــب عــىل األربــاح واالســتهاك والرواتــب وتلجــأ الدولــة إىل 

معادلــة تحقــق التــوازن املــايل مــن دون االخــال بالتــوازن االقتصــادي.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE ORGANISATION / التنظيم اإلداري

يهــدف هــذا املقــرر إىل دراســة التنظيــم اإلداري وفــق نظــام املركزيــة اإلداريــة ونظــام الامركزيــة اإلداريــة التــي 

تتــاءم مــع السياســة العامــة للدولــة، والتــي تفــرس النظــام املفــرتض إعتــامده لتســير شــؤون الدولــة ومرافقهــا.

علم االجتامع وتطبيقاته يف إدارة املوارد البرية
 SOCIOLOGIE APPLIQUEE AUX RESSOURCES HUMAINES / APPLIED SOCIOLOGY AND HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT

يهــدف املقــرر إىل متكــني الطالــب مــن تشــخيص حــاالت العمــل املختلفــة، ودراســة قضايــاه البــارزة وفــق مقاربــة 

عمليــة لعلــم االجتــامع. وهــو يعنــى بدراســة الطــرق العمليــة لتدخــل علــم االجتــامع يف عــامل املنظــامت بشــكل 

خــاص، وبتحليــل عملهــا وفــق أبعادهــا املختلفــة )إســرتاتيجيات إدارة، تنظيــم، وأيضــاً ثقافــات العمــل وأشــكال 

العاقــات بــني الفاعلــني .

* مقرر مشرتك مع ماسرت علم االجتامع وتنمية املوارد البرية.

3. االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي

• الهدف من هذا املاسرت املهني :

تأهيــل خريجــني يف االرشــاد النفس-اجتامعــي، يتوجهــون إىل الجامعــات التــي تعيــش صعوبــات فعليــة 

واضطرابــات عائقيــة. يتمركــز هــذا التأهيــل حــول التامهــي والتامثــل يف العاقــات األرسيــة واالجتامعيــة وإيجــاد 

عــاج للمشــاكل الناجمــة عــن التغــرات والتحــوالت األرسيــة واالجتامعيــة ومــا ينجــم عنهــا مــن إعاقــات لــدى 

ــر يف إندماجــه. الفــرد تؤث

إنــه التعاطــي مــع القلــق واالنهيــار- مــع إضطرابــات الســلوك والنشــاط الزائــد والعنــف والــرصاع والرفــض األرسي 

ــدم  ــي وع ــف االجتامع ــذات والاتكي ــول ال ــا قب ــقي وقضاي ــرد النس ــارض والتم ــل والتع ــة العم ــض يف بيئ والرف

ــادة واملؤسســات. التكيــف يف مشــاكل القي
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• املكتسبات املعرفية :

إعــداد الطالــب إعــداداً نظريــاً، مهنيــاً وميدانيــاً للتدخــل والوقايــة لــدى فئــات املجتمــع املتنوعــة خاصــًة مــن هــم 

داخــل املؤسســات االجتامعيــة أيــاً كانــت، وتعويــده عــىل تجــاوز الصعوبــات العائقيــة وفهــم البنــى النفســية 

لألفــراد لحملهــم عــىل التغيــر الفــردي املواكــب للتغيــر االجتامعــي.

انــه التعــود عــىل االرشــاد والتوجيــه، والتدخــل هــو تدخــل أويل ووقــايئ، عــىل أن يحــّول املرشــد الحــاالت املتداخلة 

إىل أخصــايئ عاجي.

 

• سوق عمل خريجيه :

- املدارس.

- املؤسسات املهنية.

- املستشفيات.

- الوزارات.

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSOM1109
 - 
االرشاد
والتوجيه
النفس ي


-نظريات
وتجارب
ف 
 اجتماعي 6 35 15 50
SOCI M1101 - 
دينامية
الجماعات
والروابط
االجتماعية 6 14 36 50


PSSO M1110 - 
بيئته
الثقافية
واالجتماعية
-االرشاد
والتوجيه
النفس ي

ف  اجتماعي 6 35 15 50


PSSO M1111 - 
اتها
النفسية
واالجتماعية مراحل
النمو
وتأثير 6 14 36 50
REME M1105 - 
مناهج
وتقنيات
متخصصة 6 21 29 50

30 119 131 250

M1

Semestre 1

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSO M2104 - اجتماعي وأخالقيات المهنة-مبادئ االرشاد والتوجيه النفس 6 35 15 50
PSSO M2105 - اضطرابات الشخصية 6 14 21 15 50
PSSO M2106 - ي البيئة التعليمية-االرشاد والتوجيه النفس

اجتماعي ف  6 28 22 50
PSSO M2107 - تقنيات التدخل والوساطة لتعديل السلوك 6 28 22 50
PSSO M2108 - حلقات ومواضيع متخصصة  6 14 36 50

30 119 116 15 250

Semestre 2

M1

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSO M3111 - ي البيئة العائلية -نظريات االرشاد والتوجيه النفس

اجتماعي ف  6 30 20 50
PSSO M3112 - ي مجتمع متغير 

مشاكل المراهقة ف  6 21 29 50
PSSO M3113 - ي االزمات والحروب -االرشاد النفس

اجتماعي ف  6 21 29 50
PSSO M3114 - ي والتعامل مع الضغوط النفسية  التفكير االيجاب  6 21 29 50
REME M3113 - منهجية  6 7 43 50

30 100 150 250

M2

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
PSSO M4101 - ي االرشاد والتوجيه النفس اجتماعي

رسالة مهنية ف  30

30

M2

Semestre 4

Total
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نظريات وتجارب يف االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي
THEORIES ET EXPERIENCES EN ORIENTATION PSYCHO-SOCIALE / THEORIES AND EXPERIENCES 

IN PSYCHOSOCIAL ORIENTATION

ــوالت  ــتناداً إىل التح ــه اس ــاد والتوجي ــه باالرش ــي وعاقت ــس االجتامع ــم النف ــوع عل ــرر موض ــذا املق ــدرس ه ي

ــة.  ــة والعالق ــت يف التدخــل لحــل املشــاكل املرتاكم ــت الســلوك االنســاين ورسّع ــي قلب ــة الت ــة الحاصل االجتامعي

ويــدرس كيــف أن التطــور يف ميــدان العلــوم النفســية قــد أدى إىل ازديــاد الطلــب عــىل هــذه العلــوم التــي تدخــل 

لتقــدم املشــورة عــىل الصعيــد الفــردي وتتدخــل العــادة تقويــم التفاعــل االجتامعــي. مــن أهــم النظريــات التــي 

يقاربهــا : نظريــة الهويــة االجتامعيــة، نظريــة الهيمنــة االجتامعيــة، نظــرة البنــاء االجتامعــي، نظريــة« ماســلو«. 

أمــا التجــارب، فيتطــرق إىل العاقــات بــني الرجــل و املــرأة )دراســات و تجــارب يف الحقــل الجنــدري و املســاواة(، 

تضــارب املنافــع يف املؤسســات املهنيــة، التجربــة الفرنســية، تجــارب الســنغال، تجــارب الــدول الناميــة ) غيــاب 

الرقابــة- غيــاب التأهيــل- غيــاب اخاقيــات املهنــة(.

دينامية الجامعات والروابط االجتامعية
DYNAMIQUE DE GROUPES ET LIENS SOCIAUX / GROUP DYNAMICS AND SOCIAL LINKS

يرتكــز املقــرر عــىل مقاربــة الظواهــر التــي تتعلــق بالجامعــة ومــا ينتــج عنهــا مــن عاقــات بــني األفــراد داخلهــا 

ــار :  ــذا اإلط ــها يف ه ــرح نفس ــي تط ــع الت ــم املواضي ــن أه ــرى. م ــات األخ ــدة باملجموع ــة الواح ــة الجامع وعاق

مشــاكل األجــواء والرتابطــات والرهانــات داخــل الفريــق )االنجــذاب والتقاربــات الثقافيــة، وموضــوع القيــادة وكل 

مــا يتعلــق باملواقــف االيجابيــة والســلبية واالنعطافيــة(.

االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي يف بيئته الثقافية واالجتامعية
L’ORIENTATION PSYCHO-SOCIALE DANS SON MILIEU CULTUREL ET SOCIAL / THE 

PSYCHOSOCIAL ORIENTATION IN ITS CULTURAL AND SOCIAL ENVIRONMENT

ــر  ــة تطوي ــال : أهمي ــن خ ــي م ــس- اجتامع ــاد النف ــة لارش ــورات التاريخي ــع والتط ــرر الوقائ ــذا املق ــدرس ه ي

القــدرات لــدى الفــرد، أهميــة االرشــاد، قبــول اآلخــر، قبــول تنــوع البيئــة الثقافيــة واالجتامعيــة، تحديــد معــاين 

الثقافــة والثقافــة البيئيــة )خاصــة الهجــرات(، أهميــة التدخــل يف املؤسســات والتنظيــامت االجتامعيــة، املعرفــة 

ــة رصــد الفعــل يف  ــر االجتامعــي، أهمي ــوم التغي ــة رصــد مفه ــة للمجتمعــات، أهمي ــة واالنرتوبولوجي االتنولوجي

ــوم  ــردي ومفه ــلوك الف ــىل الس ــي ع ــلوك االجتامع ــر الس ــد أث ــاين( ورص ــادي نفس ــد عي ــي )ببع ــه االجتامع واقع

.»le transculturel« ــات ــر للثقاف ــلوك العاب الس

مراحل النمو وتأثرياتها النفسية واالجتامعية
STADES DE CROISSANCE ET SES EFFETS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX / GROWTH STAGES 

AND ITS PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL EFFECTS

ــة لرصــد  ــات الوصفي ــن املعلوم ــكاً« م ــب »بن ــاً ينعكــس نفســياً ويتطل ــل العقــيل منــواً بيولوجي ــع منــو الطف يتب

النمــو يف بيئتــه الفعليــة / االجتامعيــة يف إطــار عاقــة جدليــة مرتابطــة. لهــذا يركــز املقــرر عــىل مراحــل النمــو 

اســتناداً إىل املــدارس الســلوكية، وعــىل مقاربــة Piaget ومراحــل االدراك لــدى الطفــل : االضطرابــات االجتياحيــة، 

» آيســربغ«- التوحــد.
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مناهج وتقنيات متخصصة
METHODES ET TECHNIQUES SPECIFIQUES / METHODS AND SPECIFIC TOOLS

يختلــف واقــع اإلرشــاد االجتامعــي تبعــاً للواقــع االقتصــادي والســيايس يف كافــة البلــدان بشــكل عــام، ويف البلــدان 

الناميــة بشــكل خــاص. وهــذ االمــر مرتبــط مبــارشة بالتطبيــق العمــاين، بحيــث يجــب اللجــوء عــربه إىل الروائــز 

الســيكولوجية والتقنيــات الهادفــة إلبــراز مــدى تأقلــم الفــرد يف مجتمعــه وحاجتــه للتوافــق ولألمــان االجتامعــي. 

إن الهــدف االســايس لهــذا املقــرر هــو متريــر املعرفــة واملعلومــات لألفــراد وللجامعــات، وتقديــم املشــورة والنصــح 

واإلرشــاد لحســن التدبــر واتخــاذ القــرارات وملزيــد مــن توضيــح األفــكار ودراســة املامرســات الســلوكية ونوعيــة 

الخدمــات املقدمــة، ويطــرح الســؤال التــايل هنــا : مهنــة اإلرشــاد أو مهــن اإلرشــاد؟

مبادئ االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي وأخالقيات املهنة
PRINCIPES D’ORIENTATION PSYCHO-SOCIALE ET ETHIQUE / PSYCHOSOCIAL ORIENTATION 

PRINCIPLES AND ETHICS

يــدرس علــم النفــس االجتامعــي الــدور الــذي يتكــون مــن خــال الســرورة االجتامعيــة والــذي لــه تأثــره عــىل 

ســلوك االفــراد والجامعــات، ويحلــل الطريقــة التــي نفكــر بهــا : كيــف نحــس، وكيــف ترتجــم هــذه األحاســيس 

ــا تكمــن  ــارش. هن ــر مب ــارش أو غ ــا، بشــكل مب ــا وداللته ــا رمزيته ــة له ــال، وهــي حقيق ــادالً يف األفع ــاالً وتب أفع

الحاجــة إىل مواجهتهــا وأن نستشــر أخصائيــاً متدربــاً يف هــذا امليــدان يســاعدنا عــىل فهــم ســلوكنا. هــذا املتــدرب 

يجــب أن يخضــع لقواعــد منهجيــة متعــارف عليهــا يف هــذا املجــال ولتقنيــات تدريبيــة مامئــة وملفاهيــم نظريــة 

تســاعده عــىل تكويــن فهــم معمــق للمحيــط وللتصــورات االجتامعيــة لألفــراد. 

PERTURBATIONS DE LA PERSONNALITE / PERSONALITY DISORDERS / اضطرابات الشخصية

تشــكل هــذه املــادة جــزءاً مــن األطــر العياديــة يف علــم النفــس وال ميكــن إال أن ترتبــط بالجامعــة أو بالرابــط 

ــواع  ــد أن ــب يســاهم يف تحدي ــا للطال ــا ورشحه ــا وفهمه ــأن االطــاع عليه ــذا ف ــط. ل االجتامعــي املســبب واملحي

ــات لتحســني التدخــل واملســاعدة. ــواع اإلضطراب ــد أن ــة املشــورة( ويف تحدي الشــخصيات )طالب

االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي يف البيئة التعليمية
L’ORIENTATION PSYCHO-SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE / PSYCHOSOCIAL ORIENTATION IN 

SCHOLAR ENVIRONMENT

ــه  ــي لذات ــوره اإلدرايك والح ــاً يف تط ــاهم إيجاب ــام تس ــق ك ــل واملراه ــدى الطف ــامً ل ــة دوراً مه ــب املدرس تلع

وملحيطــه، وتلقــي الضــوء عــىل املشــاكل التــي متكــن مــن تحديــد شــخصيته وتأثــر عــىل تفاعلــه االجتامعــي. يــربز 

ــا  ــع تأثراته ــات وواق ــة املدرســية : بهــدف الدعــم وفهــم الصعوب ــد التدخــل يف البيئ ــة تحدي هــذا املقــرر أهمي

 Etat des( الســلوكية عــىل الطفــل وعــىل املراهــق، كــام ويحــدد الئحــة الدعــم وحدودهــا ومجــاالت تنفيذهــا

ــر(،  ــة )الضغــط املــدريس والتوت ــات طارئ ــا تكــون وضعي ــاً م ــي تفــرض التدخــل، وغالب ــات الت Lieux( والوضعي

ويركــز املقــرر يف رصيــد الصدمــات )مــن الداخــل : البيئــة التعليميــة / مــن الخــارج: البيئــة العائليــة( وارجاعهــا 

للنســق القيّمــي، كــام يتوســع يف مســائل اهميــة التعلــم عــىل التســامح والســام وقبــول اآلخــر.
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تقنيات التدخل والوساطة لتعديل السلوك
TECHNIQUES D’INTERVENTION ET DE MEDIATION ET CHANGEMENT DU COMPORTEMENT/

INTERVENTION AND MEDIATION TECHNIQUES AND BEHAVIORAL CHANGES

يحتــاج هــذا الرصيــد إىل الرتكيــز عــىل األعــامل املوجهــة التــي تحتــاج إىل زيــارات يف العيــادات أو املستشــفيات أو 

املــدارس لرصــد عمــل املرشــد أو املوجــه النفس-اجتامعــي ورصــد التطــور الــذي حصــل مــع حالــة مــا. 

حلقات ومواضيع متخصصة
SEMINAIRES ET THEMATIQUES SPECIFIQUES / SEMINARS AND SPECIFIC THEMES

ــّم االختصــاص وتدعمــه وميكــن أن يؤخــذ مــن مضمــون املحــارضات  ــع ته هــي حلقــات مفتوحــة عــىل مواضي

يك تتســاوى الُخــرُبات وتتــوزع مــا بــني الصّفــي وامليــداين. هدفهــا التوجيــه والتدريــب عــىل األفــكار التخصصيــة 

يف االرشــاد لرصــد اآلخــر وقبولــه ومســاعدته، وبهــدف نــر النتائــج )يف ميــدان مــا( وإقامــة الحلقــات البحثيــة 

والنقاشــية لرصــد مســتويات اإلرشــاد والتوجيــه.

نظريات االرشاد والتوجيه النفس-اجتامعي يف البيئة العائلية
THEORIES DE L’ORIENTATION PSYCHO- SOCIALE DANS UN MILIEU FAMILIAL/  PSYCHOLOGICAL 

ORIENTATION THEORIES IN A FAMILIAL ENVIRONMENT

يهــدف االرشــاد األرسي إىل دعــم أفــراد األرسة وارشــادهم بكافــة مشــاكلهم العائقيــة لحــني الوصــول إىل مســاعدة 

علميــة تــيء أمامهــم الحلــول... وال ميكــن أن يتّــم ذلــك بــدون مبــدأ تحديــد العــوارض التــي ادت إىل التشــتت 

األرسي ســواء كان ذلــك داخــل العاقــات االفقيــة )األوالد- األخــوة( أو داخــل العاقــات العاموديــة )أب- أم- أوالد(. 

يســاعد االرشــاد يف إعــادة قــراءة االشــكال العائقــي ويف إعــادة تحديــد الخلــل الوظائفــي األرسي، كــام يف تفكيــك 

العقــد ورفــع معنويــات األفــراد ويف إعــادة التكتــل أو التعاضــد األرسي.

مشاكل املراهقة يف مجتمع متغري
PROBLEMES DE L’ADOLESCENCE DANS UNE SOCIETE EN CHANGEMENT / TEENS PROBLEMS IN 

CHANGING SOCIETY

يف دخولنــا إىل عــامل العمــل والتحــوالت االجتامعيــة التــي رافقتــه، كان مــن الــروري ليــس فقــط دراســة واقــع 

العمــل بــل التحضــر لــه مــن خــال الدراســات االحصائيــة وغرهــا لتحديــد الحاجــة املســتقبلية، ومــن هنــا كانــت 

ــه وتوجيهــه  ــرة يف ســلوك املراهــق وتدريب ــة التوجــه لريحــة املراهقــة مــن خــال رصــد التحــوالت املؤث أهمي

الختيــار توجهاتــه األكادمييــة والعمانيــة الاحقــة. وكل ذلــك يقــع يف اطــار التطــور املعــريف الحاصــل كونيــاً ومحليــاً 

مــام يتطلــب إعــادة قــراءة الروابــط مــن جهــة وتقويــة املراهــق/ جيــل املســتقبل مــن جهــة اخــرى. وناحــظ 

أهميــة االقبــال عــىل االرشــاد والتوجيــه يف عاملنــا الحــارض وكل مــا نجــم عنهــا مــن ماحظــات نظريــة وعمانيــة.

االرشاد النفس-اجتامعي يف االزمات والحروب
L’ORIENTATION PSYCHO-SOCIALE DANS LES CRISES ET LES GUERRES / PSYCHOSOCIAL 

ORIENTATION IN CRISES AND WARS

يســاعد هــذا املقــرر يف فهــم املشــاكل، حلهــا أو تجاوزهــا خاصــة يف املراحــل الحساســة كاملراحــل التــي نعيشــها 

اليــوم، إذ تــربز أهميــة املواكبــة واملســاعدة. فهــذا مــن يقــول »لــن أغفــر« وذاك يقــول »لــن أســامح..«

ويخص لبنان وبقية البلدان العربية بدراسة : الحروب وصدماتها، التهجر ومستتبعاته، املرونة النفسية.
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التفكري االيجايب والتعامل مع الضغوط النفسية
PENSEE POSITIVE ET AMENAGEMENT DU STRESS / POSITIVE THINKING AND DEALING WITH 

STRESS

مــا بــني الربــح والخســارة تكمــن الــذات املتوازنــة. إنــه عرص التحــول والضغــوط. تراعــي التوجهــات الســيكولوجية 

الحديثــة ) خاصــة طاقــة املسرتشــد( تطويــر الطاقــات لحــرص الخســائر وتحويــل النظــر إىل إســرتاتيجيات الحيــاة 

اليوميــة لتحســني األداء والتفاعــل.

ــم  ــات ولاشــخاص. يجــب أن يتعل ــاً للوضعي ــا أو يحددهــا تبع ــي يحوله ــة الت ــز املرشــد عــىل أعطــاء املعون يرك

املسرتشــد أهميــة ودور التدريــب يف تطويــر نفســه )le coaching(، وجعــل ذاتــه مربوطــة ببيئتــه: املســرة نحــو 

علــم نفــس إيجــايب إســتيعايب.

4. هندسة مشاريع االقتصاد االجتامعي والتعاضدي

تطــور االقتصــاد االجتامعــي وفقــا للحاجــات واملتغيــرات االجتامعيــة ال ســيام الفقــر واإلقصــاء والبطالــة. فانتــرت يف 

العــامل مبــادرات فرديــة وجامعيــة خاقــة وغــر تقليديــة ملعالجــة هــذه االشــكاليات. 

ــة،...( يواجــه  ــات، املنظــامت غــر الحكومي ــان بحركــة مهمــة للمجتمــع املــدين )الجمعي ــز لبن وعــىل الرغــم مــن متي

اليــوم تحديــات يف هــذا االطــار خصوصــاً بســبب تفاقــم الفقــر والبطالــة وال ســيام يف ظــل غيــاب الدولــة والحاميــة 

ــة.  االجتامعي

• الهدف من هذا املاسرت :

ــي  ــاد االجتامع ــاع االقتص ــاريع يف قط ــيس وإدارة مش ــكار وتأس ــني إلبت ــج إختصاصي ــرت بتخري ــذا املاس ــمح ه يس

ــدي. والتعاض

ــا  ــب الطــاب عــىل هندســة هــذه املشــاريع وإادارته ــاً، إن الهــدف الرئيــي مــن هــذا املاســرت هــو تدري عملي

ــارج... ــان والخ ــا يف لبن وتقييمه

• الكفايات :

عــىل أثــر هــذا املاســرت، يكتســب الطــاب املهــارات )الدقــة العلميــة، املعرفــة والخــربة العمليــة، التحليــل، إدراك 

الســياق املهنــي، القــدرة العائقيــة ...( الازمــة للتمكــن مــن أدوات هندســة وإدارة وتقييــم وتقويــم مشــاريع 

االقتصــاد االجتامعــي والتعاضــدي.

• سوق عمل خريجيه :

ــة  ــر الحكومي ــة وغ ــامت الدولي ــامم يف املنظ ــف مبه ــار املكل ــادي أو املستش ــة القي ــرت ملهن ــذا املاس ــّر ه يح

والجمعيــات والتعاونيــات وجميــع املبــادرات واملشــاريع التعاضديــة.
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• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SOEC M1100 - االقتصاد االجتماعي والتعاضدي 6 28 22 50

IPES M1101 - صناديق - تعاونيات- جمعيات)مؤسسات االقتصاد االجتماعي 
يعي (تعاضد واالطار التشر 6 14 36 50

DEVE M1104 - ي التنمية المحلية
تجارب ف  6 14 36 50

LANG M1116 - لغة اجنبية متخصصة 6 14 36 50
REME M1106 - مناهج وتقنيات متخصصة  6 21 29 50

30 91 159 250

M1

Semestre 1

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
IPES M2100 - اعات ز التنشيط االجتماعي الوساطة وادارة النز 6 21 19 10 50
IPES M2101 - هندسة وادارة المشاري    ع 6 14 36 50
REME M2103 - كتابة التقارير 6 14 36 50
COMP M2109 - محاسبة 6 21 29 50
IPES M2103 - واضيع متخصصة  حلقات وم 6 14 36 50

30 84 156 10 250

M1

Semestre 2

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DDRS M3101 - االقتصاد التعاضدي والتنمية المستدامة 6 28 22 50
ECSO M3101 - ي والتواصل االقتصاد التضامن  6 28 22
IPES M3101 - متابعة وتقييم المشاري    ع  6 14 21 15 50
IPES  M3102 - اتيجيات واساليب تأمي   لتمويل استر 6 14 36 50
REME M3113 - منهجية  6 7 43 50

30 91 144 15 250

M2

Semestre 3

Total

Semestre 4
Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
IPES M4100 - ي هندسة مشاري    ع االقتصاد االجتماعي والتعاضدي

رسالة مهنية ف  30
Total 30

M2

االقتصاد االجتامعي والتعاضدي
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY

ــأة  ــي أدت إىل نش ــة الت ــة واالجتامعي ــوالت االقتصادي ــروف والتح ــة والظ ــارات الفكري ــرر للتي ــذا املق ــرض ه يع

القطــاع الثالثــي أو االقتصــاد االجتامعــي )Third sector/Economie sociale( ومــن ثــم التطــور  إىل مــا يعــرف 

اليــوم باالقتصــاد التعاضــدي )Economie solidaire/Cooperative Economy(. ويــدرس أبــرز التجارب العاملية 

واملحليــة ويتاپــع تقييمهــا.

مؤسسات االقتصاد االجتامعي )جمعيات- تعاونيات- صناديق تعاضد( واالطار التريعي
INSTITUTIONS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET CADRE LEGISLATIVE / THIRD SECTOR 

INSTITUTIONS AND LEGISLATIONS

يهــدف هــذا املقــرر إىل دراســة معمقــة للتريعــات املتعلقــة بالقطاع الثالثــي أو االقتصــاد االجتامعــي )جمعيات، 

تعاونيــات وصناديــق تعاضــد( وتطورهــا عــىل الصعيــد العاملــي ويف لبنــان وذلــك عــىل كافــة املســتويات )انشــاء، 

ــل، رضائب...(. إدارة، متوي
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تجارب يف التنمية املحلية
EXPERIENCES EN DEVELOPPEMENT LOCAL/ LOCAL DEVELOPMENT EXPERIENCES

ــار اســايس  ــي أدت  إىل اعتامدهــا كخي ــة والظــروف الت ــة املحلي ــوم التنمي ــرر  إىل دراســة مفه يهــدف هــذا املق

ضمــن اســرتاتيجيات التنميــة كــام يهــدف  إىل التعــرف إىل أبــرز التجــارب يف هــذا املجــال عــىل الصعيديــن املحــيل 

والعاملــي.

ANGLAIS ET FRANÇAIS SPECIALISES / PROFESSIONAL FRENCH AND ENGLISH / لغة اجنبية متخصصة

ــادة املشــاريع  ــر واملصطلحــات املتخصصــة يف مجــال ري ــات التعب ــب مــن اتقــان تقني ميكــن هــذا املقــرر الطال

ــية.  ــة والفرنس ــني االنكليزي ــك باللغت ــة وذل ــامت الدولي ــي واملنظ ــاع الثالث ــات القط ــل مؤسس ــة وعم االجتامعي

مناهج وتقنيات متخصصة
METHODES ET TECHNIQUES SPECIFIQUES / METHODS AND SPECIFIC TOOLS

ــاريع  ــة و إدارة مش ــال هندس ــة يف مج ــة الخاص ــات املختلف ــىل التقني ــب ع ــب الطال ــرر بتدري ــذا املق ــى ه يعن

ــدي ــي والتعاض ــاد االجتامع االقتص

)needs assessment, swot analysis, questionnaire, interview, content analysis,…(

التنشيط االجتامعي الوساطة وإدارة النزاعات
ANIMATION SOCIALE, MEDIATION ET GESTION DES CONFLITS  /  SOCIAL ANIMATION, 

MEDIATION AND CONFLICT MANAGING

ــق  ــاوض والوســاطة لخل ــل والتف ــف والتحلي ــارات التولي ــب مــن اكتســاب مه ــرر بتمكــني الطال ــى هــذا املق يعن

وإدارة مشــاريع االقتصــاد التعاضــدي، كــام يعنــى بتنميــة املهــارات االجتامعيــة والعائقيــة وبتعزيــز احــرتام القيــم 

اإلنســانية مــن خــال االلتــزام واالنخــراط يف مشــاريع االبتــكار والتامســك االجتامعــي.

هندسة وإدارة املشاريع
INGENIERIE ET GESTION DES PROJETS / ENGINEERING AND PROJECTS MANAGEMENT

يعنــى هــذا املقــرر بالتدريــب عــىل خلــق و إدارة املشــاريع )Project cycle management( وذلــك وفــق 

املراحــل املتعــارف عليهــا لــدى ابــرز الهيئــات واملنظــامت الدوليــة املانحــة ومتكــني الطالــب مــن اتقــان التقنيــات 

املتصلــة بــكل مــن هــذه املراحــل

)stakeholder’s analysis matrix, SWOT matrix, Problem tree, Objective tree, Logframe…(. 

REDACTION DES RAPPORTS / REPORT WRITING / كتابة التقارير

ــة مــن مراحــل إدارة املشــاريع  ــة بــكل مرحل ــر املتصل ــة التقاري يعنــى هــذا املقــرر بالتدريــب عــىل اصــول كتاب

وذلــك وفــق النــامذج املتعــارف عليهــا لــدى ابــرز املنظــامت املانحــة

)Inception report, Progress report, Financial Report, Final report, Evaluation report, Terms 

of reference, Activity schedule for operation planning…(
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COMPTABILITE / ACCOUNTING / محاسبة

املحاســبة هــي لغــة عامليــة لــكل نشــاط اقتصــادي، مــن هنــا حاجــة كل ناشــط اقتصــادي، ايــا كانــت وظيفتــه، 

لفهــم مفــردات وقواعــد لغــة املحاســبة. يعنــى هــذا املقــرر بتقديــم منهجيــة واضحــة لتحليــل قضايــا محاســبية 

محــددة مــام يســمح للطــاب بامتــاك نظــرة واســعة للمحاســبة املاليــة يف ســياق التغيــرات الحاليــة مــن جهــة، 

وميكنــه مــن جهــة ثانيــة، اكتســاب معرفــة معمقــة يف املحساســبة الخاصــة بالجمعيــات والتعاونيــات وصناديــق 

التعاضــد.

حلقات ومواضيع متخصصة
SEMINAIRES ET THEMATIQUES SPECIFIQUES / SEMINARS AND SPECIFIC THEMES

يعالــج هــذا املقــرر مواضيــع مختلفــة متصلــة مبيــدان االقتصــاد االجتامعــي والتعاضــدي يتـّـم اختيارهــا وفــق مــا 

يســتجد مــن أبحــاث ومنشــورات واحــداث ومــا يطــرح للنقــاش عــىل الصعيــد األكادميــي وكذلــك عــىل الصعيــد 

العمــيل املتمثــل بتجــارب الناشــطني يف هــذا املجــال. 

االقتصاد التعاضدي والتنمية املستدامة
ECONOMIE SOLIDAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE/  COOPERATIVE ECONOMY AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ــة  ــات االقتصادي ــأته والتحدي ــروف نش ــتدامة وظ ــة املس ــوم التنمي ــة ملفه ــة املعمق ــرر بالدراس ــذا املق ــى ه يعن

واالجتامعيــة وللسياســية التــي يواجههــا، ويهــدف  إىل ربــط هــذه املســائل بتجــارب االقتصــاد التعاضــدي 

ــامل. ــه يف الع وتوجهات

االقتصاد التضامني والتواصل
ECONOMIE SOLIDAIRE ET COMMUNICATION /COOPERATIVE ECONOMY AND 

COMMUNICATION

يســلط هــذا املقــرر الضــوء عــىل أهميــة التواصــل يف املنظــامت العاملــة يف مجــال االقتصــاد التعاضــدي. يطلــع 

املعنيــون باالتصــال يف هــذه املنظــامت عــىل اســرتاتيجيات مســؤوليها بهــدف فهــم روحهــا التضامنيــة وأبعادهــا 

وابتــكار الخطــط والتقينــات التواصليــة واالتصاليــة الازمــة لتحقيــق رســالتها ضمــن املنظمــة وخارجهــا.

EVALUATION DES PROJETS SUIVI ET / PROJECT MONITORING / متابعة وتقييم املشاريع

يهــدف هــذا املقــرر  إىل التدريــب عــىل منهجيــة وتقنيــات تقييــم املشــاريع وذلــك عــىل املــدى القصــر واملــدى 

البعيــد أي خــال مراحــل تنفيــذ املــروع وبعــد نهايتــه

)Questionnaire, interview, outcome indicators, cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis, 

randomizing and sampling, content analysis, …(

FUNDRAISING /  FUNDRAISING  / اسرتاتيجيات وأساليب تأمن لتمويل

ــل مشــاريع االقتصــاد التعاضــدي بشــكل  ــة لتأمــني متوي ــات املختلف ــب عــىل التقني ــرر بالتدري ــى هــذا املق يعن

أســايس مــن القطــاع الخــاص
)Marketing direct, datamining, street fundraising, E fundraising, Partenariat entreprise, payroll 

giving, événementiel de collecte,…( 
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)M2( مقرر مشرتكة يف املاسرت املهني
COURS COMMUN EN )M2( / COMMON COURSE IN )M2(

METHODOLOGIE  /  METHODOLOGY / منهجية

يهــدف هــذا املقــرر  إىل التدريــب عــىل منهجيــة وتقنيــات كتابــة الرســالة املهنيــة وفــق آليــة الرســالة املهنيــة 

ــة. ــوم االجتامعي املعتمــدة يف معهــد العل

5. سوسيو انرتوبولوجيا املدينة

• الهدف من هذا املاسرت املهني :

يهــدف هــذا املاســرت املهنــي  إىل تزويــد الطالــب مبهــارات نظريــة ومنهجيــة تســاعده يف فهــم املدينــة وإدراك 

واقــع تغراتهــا الحيويــة واملعــارصة مــع كل تعقيداتهــا الراهنــة. كــام يهــدف أيضــاً إىل اعطــاء الطالــب القــدرة 

عــىل وعــي التغــرات االجتامعيــة املرتبطــة بتطــورات الحــراك الســكاين، االجتامعــي واملهنــي وعــىل ادراك تحديات 

قضايــا التنميــة املدينيــة. 

• الفئة املستهدفة :

طاب معهد العلوم االجتامعية، التنظيم املدين، والجغرافيا،

• الكفايات :

- معرفة تاريخية هذا العلم وأهم الدراسات السوسيولوجية واالنرتوبولوجية حول املدينة 

- التمكــن مــن املفاهيــم النظريــة املرتبطــة بهــذا التخصــص مــام ميكنــه مــن التفكــر البحثــي حــول قضايــا املدينــة 

ــة  ــا يف ظــل السياســات املحلي ــع تحوالته ــي واق ــة ووع ــة واالجتامعي ــة، االقتصادي ــة، البيئي ــة، الثقافي : االجتامعي

والعامــة للبــاد.

- وعي اهمية الامركزية يف تنمية السلطات املحلية ومعرفة أهم الاعبني يف السياسات املدينية

- التفكــر البينمناهجــي مــع تخصصــات علميــة أخــرى تهتــم بدراســة املدينــة : كتخطيــط املــدن، التنميــة املحلية، 

ــة،  إلخ..( البيئي

- القدرة عىل تطوير آليات مشاركة املواطنني يف القرارات العامة.

- كتابــة الدراســات، امللخصــات والتقاريــر املبنيــة عــىل فهــم خصوصيــة املدينــة، وعــي واقــع تحوالتهــا مــن خــال 

التشــخيص، والتنبــوء بخطــط تنمويــة لتفعيــل ديناميتهــا، ومــن خــال اتقــان أســاليب وادوات البحــث والتحليــل 

والرتكيب. 

- تقديم املشورة للمسؤولني يف اإلدارة املحلية. 

• سوق عمل خريجيه :

- العمل يف املشاريع التنموية الخاصة باملدينة.

- العمل يف مكاتب تنمية محلية يف البلديات.

- العمل يف مراصد حرية.
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- العمل يف املكاتب االستشارية.

- العمل يف يف الجمعيات.

- العمل مع املنظامت التي تعنى بدراسة، تقييم وتطوير العمل العام.

• الربنامج 

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SAUR M1100 - مقاربات نظرية للمدينة 6 21 29 50
SAUR M1101 - ي قراءة المدينة

اتجاهات معارصة ف  6 21 29 50
SAUR M1102 - الديناميات االجتماعية والمدينية 6 28 22 50
ECON M1102 - ي  االقتصاد المدين  6 21 29 50
REME M1107 - مناهج وتقنيات متخصصة  6 21 29 50

30 112 138 250

M1

Semestre 1

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
IPES M2100 - اعات ز التنشيط االجتماعي الوساطة وادارة النز 6 21 19 10 50
IPES M2101 - هندسة وادارة المشاري    ع 6 14 36 50
REME M2103 - كتابة التقارير 6 14 36 50
COMP M2109 - محاسبة 6 21 29 50
IPES M2103 - واضيع متخصصة  حلقات وم 6 14 36 50

30 84 156 10 250

M1

Semestre 2

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
URBA M3100 - ي

التنظيم المدن  6 28 22 50
SAUR M3100 - ل واألرسة والتواصل االجتماعي المن   6 21 29 50
SAUR M3101 - ي المدينة العربية

خصوصيات ف  6 21 29 50
SAUR M3102 - وبولوجيا الساحات العامة سوسيواننر 6 14 21 15 50
REME M3113 - منهجية 6 7 43 50

30 91 144 15 250

M2

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
SAUR M4100 - وبولوجيا المدينة ي سوسيو انتر

رسالة مهنية ف  30
Total 30

M2

Semestre 4

6. التنمية املستدامة واملسؤولية االجتامعية والبيئية للمؤسسات 

تعتــرب التنميــة املســتدامة املســألة األكــر أهميــة يف العــامل اليــوم تتجــىل مــن خــال الرصاعــات كــام االتفاقــات الدوليــة. 

ويتطلــب الســر بهــا تغيــرات وتحــوالت عــىل جميــع االصعــدة للتأقلــم مــع متطلباتهــا. ويشــكل هــذا التوجــه تحديــاً 

كبــراً ومســتجداً ال ســيام للمنظــامت عــىل جميــع أنواعهــا.

ويواجــه لبنــان بشــكل خــاص تحديــات يف هــذا االطــار وهــو وقـّـع عــىل أبــرز االتفاقــات الدوليــة. ويشــهد لبنــان حاليــاً 

مبــادرات فعليــة لبعــض املؤسســات يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة والبيئيــة
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• الهدف من هذا املاسرت املهني :

يســمح هــذا املاســرت بتخريــج اختصاصيــني ملواكبــة املنظامت يف مبــادرة املســؤولية البيئيــة واملســؤولية االجتامعية 

إن عــىل صعيــد املــوارد البريــة لهــذه املؤسســات أو املجتمــع بشــكل عــام.

عمليــاً، ان الهــدف الرئيــي مــن هــذا املاســرت هــو تدريــب الطــاب عــىل طــرق وأدوات الســرتاتيجيات املســؤولية 

االجتامعيــة والبيئيــة باالضافــة إىل تقييمهــا وتصنيفهــا. كــام متكنــه مــن املشــاركة يف االبتــكارات يف مجــال مامرســة 

مهاممــه، وتنفيــذ املشــاريع التــي تلّبــي إحتياجــات العمــل واملنظــامت يف لبنــان والخــارج...

• الكفايات :

عــىل أثــر هــذا املاســرت، يكتســب الطــاب املهــارات )الدقــة العلميــة، املعرفــة والخــربة العمليــة، التحليــل، إدراك 

ــؤولية  ــتدامة واملس ــة املس ــرق وأدوات التنمي ــن ط ــن م ــة للتمك ــة ...( الازم ــدرة العائقي ــي، الق ــياق املهن الس

ــة. ــة والبيئي االجتامعي

• سوق عمل خريجيه :

يحــّر هــذا املاســرت ملهنــة املستشــار أواملدقــق أو املحلــل أو املكلــف مبهــامم يف املنظــامت واملؤسســات املحليــة 

ــان  ــل لبن ــة داخ ــات املهني ــع القطاع ــرت جمي ــذا املاس ــج ه ــل لخّري ــرص العم ــمل ف ــة. وتش ــة والدولي واالقليمي

وخارجــه :

»التنظيــم«،  و  »التدريــب«  البريــة«،  املــوارد  »إدارة  )اقســام/خدمات  واملنظــامت  واإلدارات  الــركات   -

»التســويق«...(.

- وكاالت التصنيف غر املالية. الخ...

- الوزارات والهيئات الحكومية، الخ...

• الربنامج :

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DDRS M1100 - 6 مدخل اىل التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات 21 29 50
ENVI M1100 - ي ي    ع البيئ  6 التشر 21 29 50
REHU M1100 - ية والمسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات 6 الموارد البشر 21 29 50
LANG M1117 - 6 لغة اجنبية متخصصة 14 36 50
REME M110 - مناهج وتقنيات متخصصة  6 21 29 50

30 98 152 250Total

M1

Semestre 1

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DROI M2104 - ي    ع االجتماعي التشر 6 21 29 50
SOTR M2102 - التحركات الجماعية وعالقات العمل 6 14 36 50
ECSO M2100 - التسويق المسؤول 6 28 22 50
DDRS M2100 - الحوكمة والريادة: المسؤولية االجتماعية   6 28 22 50
DDRS M2101 - حلقات ومواضيع متخصصة   6 14 36 50

30 105 145 250Total

M1

Semestre 2
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Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total
DDRS  M3100 - االجتماعي التدقيق 6 21 19 10 50
REME M3114 - والتصنيف التقارير  6 14 36 50
ECSO M3100 - البديلة التوزيع وقنوات المسؤولة المشتريات 6 14 36 50
DDRS M3102 - وعالمية تجارب محلية 6 14 36 50
REME M3113 - منهجية 6 7 43 50

30 70 170 10 250

M2

Semestre 3

Total

Code PRER Matière ECTS CM TD TDT Total

DDRS M4100 - ي التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية رسالة
 مهنية ف 

والبيئية للمؤسسات 30

30

M2

Semestre 4

Total



Designed by Céline Aouad 03 674 309




