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 لبطاقة وصفية لوحدة تعميمية 1ممحق عدد 
 تختيارية ي  الددي اال الوحدةالوحدة التعميمية 

 رمز الوحدة التعميمية.....................

 العنصر المكون لموحدة التعميمية ......................................
 .……رمز العنصر المكون لموحدة التعميم 

 االجتماعية لمشتخصية العربية البرنامج التنشئة

 وياء دريس  األستاذة:
 تحديد األهداف

 إقدار الطالب عمى البحث في المصطمحات العممية الغربية واالستفادة منها في تحميل النصوص العربية -

 إقدار الطالب عمى تبّين آليات التنشئة االجتماعية في مجتمع الطالب -

 العربية "الشخصية "إقدار الطالب عمى البحث في مميزات  -

 ي  المصطمح
 التنشئة االجتماعية -
 الطبقة -العرق  -الجندر  -
 الهوية -
  personnalité -personnalitésهل نحن إزاء شخصية أم شخصيات  -
 رسائل الجاحظ، لماذا؟؟ -

 محاور المسألة ويدا لمتخطط زمن 
 socialisationالتنشئة االجتماعية  أكتوبر 35

  Gender race and classeالطبقة  -العرق  - الجندر أكتوبر 42

 Identitéالهوية  أكتوبر 49

 personnalité حصة تعويضية

 الجاحظ ورسائمه نوفمبر 25
 تنشئة المرأة في مجتمع الجاحظ )الحرة( نوفمبر 32
 تنشئة المرأة في مجتمع الجاحظ )األمة( نوفمبر 39
 حصة منهجية نوفمبر 46
 التنشئة عمى الرجولة في مجتمع الجاحظ  ديسمبر 3
 مراجعة ديسمبر :

 فرض ديسمبر 37
 التنشئة وفق العرق في مجتمع الجاحظ جانفي 48
 عامة( -التنشئة وفق الطبقة في مجتمع الجاحظ )خاصة  فيفري 4

 عبيد( -التنشئة وفق الطبقة في مجتمع الجاحظ )أحرار  ;2
 والعرق والطبقة في مجتمع الجاحظ  التنشئة وفق الجندر 38
 التنشئة وفق الجندر والعرق والطبقة في مجتمع الجاحظ  45
 تنشئة العالم مارس 3
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 تنشئة رجل السياسة :
 مراجعة 15
 الخطاب والتواصل ممكة أم صناعة أفريل 27
 صناعة الدين والمذهب 34

 حصة مراجعة حصة تعويضية
 فرض أبيض ;3
 فرض 48
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