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  .المصـادر: أوال
  :رآن الكريمـالق -
  .01اء، اآلية ـورة النسـس
  

  :الموسـوعات والقــوامـيس/ثانيا
  

الفكر التربوي عند ابن خلدون وابـن       : ، قطاع الفالسفة  اإلسالميموسوعة الفكر التربوي العربي      -1
لمية للكتـاب، بيـروت     عبد األمين شمس الدين وعبد الحميد فايد، الشركة العا        : ، تحليل وتحقيق  األزرق

  .1991، )لبنان(
، الجزء الثامن، الناشـر  )التربية والتعلم الحديث(المدرسة والتثقيف :  موسوعة علم النفس والتربية    -2

Creps2001، )لبنان(، بيروت.  
  .1997، )لبنان(، دار صادر، المجلد السادس، بيروت لسان العرب: جمال الدين، )ابن منظـور( -3
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، المؤسـسة الجامعيـة     المعجـم النقدي: بودون وف،  )وـبوريك (-4

  .1986للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، المكتـب الجـامعي الحـديث، اإلسـكندرية،         3، ط قاموس علم االجتماع   :الهادي،  )الجوهـري (-5

1998.  
  .1987 لبنان، مكتبة الروس،، المعجم العربي الحديث الروس: خليل، )الجـر (-6
  .1999، الدار العربية للموسوعات، بيروت، موسوعة علم االجتماع: إحسان محمد، )حسـن( -7
التينـي، دار   -انجليزي، فرنـسي  -عربي: معجم المصطلحات العلمية والفنية   : يوسف،  )خيــاط( -8

  .لسان العرب، بيروت، ب ط، ب ت
، )مـصر (معرفـة الجامعيـة، االسـكندرية     ، دار ال  قاموس علم االجتماع  : محمد عاطف ،  )غيـث( -9

2006.  
عادل مختار الهواري وسعد    : ترجمة ،وم االجتماعية ـموسوعـة العل  ،ل مان ـميشي،  )مــان (-10

  .1999 ،)مصر( دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،عبد العزيز مصلوح
ر والتوزيـع،   ، دار مدني للطباعـة والنـش      قاموس مصطلحات علم االجتماع   : فاروق،  )مـداس (-11

  .2003الجزائر، 
، أكاديميـا،   )عربـي -فرنـسي -انجليـزي  (معجم العلـوم االجتماعيـة    : فريدريك،  )معتـوق (-12

  .2001، )لبنان(بيروت
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مـأمون الحمـوي    : مراجعـة  ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة    :  وآخرون ،انطوان،  )نعمـة( -13
 .2000، )لبنان(دار المشرق، بيروت  ،وآخرون

  
  :الكتــــب/ لثاثا

بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سـعيد      : ترجمة ،منهجية البحث العلمي  : ، موريـس )أنجرس( -14
 .2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2 ط،سبعون

، دار المعرفة   علم اجتماع األسرة   : وآخرون عبد العاطي السيد  ) دـالسي( و ، غريب سيد  ،)دـأحم (-15
  .2001الجامعية، 

، دار المعرفـة الجامعيـة،      دراسـات فـي علـم االجتمـاع العـائلي         : ريب سـيد   غ ،)أحمـد( -16
  .1995، )مصر(اإلسكندرية

 دار  ، )اإلحـصائية المعالجات  (  والقياس في البحث االجتماعي      اإلحصاء :ريب سيد ، غ )أحمـد (-17
  .1998، اإلسكندريةالمعرفة الجامعية، 

  .1996ار جبل للنشر، بيروت، ، داع التربويـم االجتمـعل: ناصر، )ابـراهيم( -18
  .2000، )األردن(، مطبعة عامر للنشر والتوزيع، عمان5، طأسس التربية: ناصر، )ابـراهيم( -19
، الـشركة  التعريب في الجزائر من خالل الوثائق الرسـمية      : ، عبد الرحمان سالمة   )ابن الدوامة  (-20

  .1981الوطنية للنشر ومكتبة الشعب، الجزائر، 
، دار المـسيرة للنـشر      سيكولوجيـة التنشـئة االجتماعيـــة   : صالح محمد علي  ،  )دوأبو جا  (-21

  .2006، )األردن(والتوزيع والطباعة، عمان 
، دار الكتاب الجديـد  )بين التنظير والواقع المتغير (رةـعلم اجتماع األس :  أحمد سالم  ،)رـاألحم( -22

  .2004المتحدة، ليبيا، 
، دار  )البعد التخطيطـي والتنظيمـي المعاصـر       ( المدرسيـة إلدارةا: ، عبد الصمد  )ريـاألغب( -23

  .2000،)لبنان(النهضة العربية، بيروت
  .1993، دار الفكر العربي، القاهرة، روح التربية والتعليم: ، محمد عطية)االبراشي (-24
تبـة   دار الفكـر العربـي لبنـان، ومك        ،علم النفس التربوي للمعلمين   : ، عبد الرحمن    )األزرق (-25

  .2000طرابلس العلمية العالمية، ليبيا، 
، دار )رؤية نقدية في المفاهيم، القـضايا، المـشكالت   (التربيـة والمجتمـع : شبـل ،  )بـدران( -26

  .2009، )اإلسكندرية( المعرفة الجامعية، االزاريطة
 منـذر   :عـة راجم،  )آفاق جديدة ( التعليم األساسي في الوطن العربي     :، فكتور، وآخرون  )بلـة (-27

  .2002دار الفرس للنشر ومؤسسة عبد الحميد شومان، األردن،  ،المصري
، الجامعـة  )مقدمة فـي علـم االجتمـاع العـائلي     (األسرة والزواج   : ، الوحيشي أحمد  )بيـري( -28

  .1998، )الجماهيرية العظمى الليبية(المفتوحة، طرابلس 
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دراسة التغيـرات    (علـم االجتمـاع العائلي   :، عفان عبد العليم   )ناصر(، محمد أحمد،    )بيـومي( -29
  .2003، )االسكندرية(، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة )في األسرة العربية

، )مدخل ودراسات قضايا المفـاهيم  (علم االجتماع التربوي    : ، بلقاسم )سالطنية(، علي،   )بوعناقة( -30
  .ب تمنشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 دار الفكـر،    ، شاهين عبد الصبور : ترجمة،  )ميـالد مجتمع (مشكالت الحضارة   : لك، ما )بن نبي ( -31
  .1986 سوريا،)دمشق(الجزء األول، 

أحمـد  : ترجمـة  ،)التطور والخصائص الحديثـة  (العائلـة الجزائريــة : ، مصطفى )بتفنوشت( -32
  .1984 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، ،دمري

، دار األمـة،    )النتائج–االنعكاسـات  –المنطلقـات  ( األزمـة في الجزائر   أبعاد: ، حسن )بركـة( -33
  .1997الجزائر، 

، منـشورات جامعـة قـار    مفاهيم أساسية في علم االجتماع والعمل االجتمـاعي  : )بن عامـر ( -34
  .2002يونس، ليبيا، 

جزائـر،  ، دار الهـدى، ال 3، طالمرجع في التـشريع المدرسـي  : ، عبد الرحمـن  )بـن سـالم ( -35
2000.  

، ديـوان   3، ط مناهج البحث العلمي فـي علـوم االعـالم واالتـصال          : ، أحمـد )بـن مرسلي ( -36
  .2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دراسة لـبعض مـشكالت      (اإلدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية     : ، محمد )بن حمودة  (-37
  .2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، )يةالنظام التربوي الجزائري في مستوى اإلدارة المدرس

منشأة المعارف،   ،، محمد سعيد  )فـرح: (ترجمة،  بناء نظرية علم االجتماع   : ، جوناثان )تيـرنر (-38
  .2000، )مصر(االسكندرية

، دار  مياديـن علـم االجتمـاع    : ، محمد، وآخرون  )عودة(، علياء،   )شكري(، محمد،   )الجوهري (-39
            .2004 ،)مصر(هرةالمعارف، القا

، مركـز االسـكندرية للكتـاب، االسـكندرية،      علم االجتماع التربوي  : ، فادية عمر  )الجـوالني (-40
1997.  

  .2001، )مصر(، المكتبة الجامعية، االسكندريةعلم نفس الطفل وتربيته: ، عبد العزيز)جـادو (-41
، دار المـسيرة،    فولة المبكـرة وتطبيقاتهـا    التربية البيئية في الط   : ، منى محمد علي   )جــاد( -42

  .2005 األردن،
  .2000، االسكندرية، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة: ، جابـر)حسـن( -43
  .1981، )لبنان(، دار النهضة العربية، بيروت األسرة ومشكالتها: ، محمد)حسـن (-44
  .1970، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ناعيعلم االجتماع الص: ، عبد الباسط محمد)حسـن (-45
  .1982، مكتبة وهبة، مصر، أصول البحث االجتماعي: ، عبد الباسط محمد)حسـن( -46
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  .1981، دار الطليعة، بيروت، العائلة والقرابة والزواج: احسان محمد، )الحسـن (-47
  .2005، )األردن(، عمان، دار وائل للنشرعلم اجتماع العائلة: ، احسان محمد)الحسـن( -48
، دار الطليعـة، بيـروت،   األسس العلمية لمناهج البحث االجتمـاعي     : ، احسان محمد  )الحسـن (-49

1992.  
، )األردن(، دار وائـل للنـشر، عمـان       2، ط مناهج البحث االجتماعي  : ، احسان محمد  )الحسـن( -50

2009.  
، )لنظرية والممارسة في الفصل والمدرسة    ا (إدارة بيئة التعليم والتعلم   : ، أحمد اسماعيل  )حـجي( -51

  .2000دار الفكر العربي، القاهرة، 
  .1998 ، دار الفكر العربي، االدارة التعليمية واالدارة المدرسية:أحمد اسماعيل، )حجـي (-52
، دار النهضة العربيـة، لبنـان،       التعليم األساسي بين النظرية والتطبيق    : ، حسن محمد  )حسـان( -53

1993.   
  .1984، دار الحداثة، مصر، المفاهيم األساسية لعلم االجتماع: ، أحمد خليل)خلـيل( -54
، الدار الدولية لالسـتثمارات  النظرية االجتماعية ودراسة األسـرة : ، سامية مصطفى )الخشـاب( -55

  .2008، )مصر(م، القاهرة .م.الثقافية ش
ر النهضة العربية للطباعـة والنـشر،   ، دااالجتماع العائلي علم  دراسات في   : ، مصطفى ) الخشاب -56

  .1985، )لبنان(بيروت
  .2002، )مصر(، مطبعة النيل، القاهرةنظرة في علم االجتماع المعاصر: ، عبد الحميد)الخطيب( -57
، )االسـكندرية (، دار المعرفة الجامعية، األزاريطـة       األسرة والحياة العائلية  : ، سناء )الخـولي (-58

2008.  
 .1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، األسرة في عالم متغير: ناءس، )الخـولي (-59

، دار الوفـاء    )قراءة اجتماعية ثقافيـة   (التربية والمدرسة والمعلم    :  السيد سالمة ،  )الخميـسي (-60
  . 2000، )مصر(لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية

 دار الوفاء لدنيا    ،)قراءة اجتماعية ثقافية  ( لمالتربية والمجتمع والمع  : ، السيد سالمة  )الخميـسي( -61
  .2000الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

، منشورات دار مكتبـة     2، ط المدرسة والمجتمع : أحمد حسن الرحيم  : ، جـون، ترجمة  )ديـوي (-62
  .1978، )لبنان(الحياة، بيروت، 

بوية والمدرسية واالشراف   االدارة التر : ، وآخرون )عدس(، حسين،   )ياسين(، تيسير،   )الدويـك( -63
 .1998،)األردن(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان2، طالتربوي

، منـشورات جامعـة     أسس المنهجية في العلوم االجتماعيـة     : ، علي )غربي(فضيل،  ،  )وـيدل (-64
  .1999، )الجزائر(منتوري، قسنطينة
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، دار مجـدالوي للنـشر      يـة والتطبيـق   التغير االجتماعي بـين النظر    : ، عبد المولى  )الدفـس( -65
  .1987، )األردن(والتوزيع، عمان

، دار المعرفـة    إسهامـات الخدمـة االجتماعية في مجال األسرة والسكان      : سيـد ،)رمضـان( -66
  .1999، )مصر(الجامعية، االسكندرية 

ؤسـسة  ، م )األنـساق والجماعـات   (اعي  ـاء االجتم ـالبن: ، حسين عبد الحميد أحمد    )رشـوان (-67
  .2007، )مصر(شباب الجامعة، االسكندرية 

المكتـب  ،  )دراسة في علم اجتماع التربيـة     (ة والمجتمع ـالتربي :حسين عبد الحميد  ،  )رشـوان (-68
  .2006 العربي الحديث، مصر،

  .2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  البحث العلميلأصو: ، حسين عبد الحميد)رشـوان (-69
  .1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، علم اجتماع التربية: اهللا، عبد )الرشـدان( -70
، المكتبة العـصرية، بيـروت      دراسة حول التربية في البالد العربية     : ، مسارع حسن  )الـراوي( -71

  .1987، )لبنان(
م ، عـال  4، ط )أهدافه، أسسه، أساليبه، تقويم نتائجه، تطبيقاته      (التـدريس: ، فكري حسن  )ريـان( -72

  .1999الكتب، القاهرة، 
، عـالم الكتـب،     مجاالت تربية الطفل في األسرة والمدرسـة      : ، محمد جابر محمود   )رمضـان (-73

  .2005القاهرة، 
، مجلس  أساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع االنجاز الدراسية      : ، محمد فتحي  )الـزليتي( -74

 .2008شعبية االشتراكية العظمى، الثقافة العام، الجماهيرية العربية الليبية ال

، ديـوان   )محاكاة نقدية لواقع التوجيه المدرسي     (النظام التربوي في الجزائر   : ، توفيق )زروقـي( -75
 .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديـوان   3، ط تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلـوم االجتماعيـة         : رشيد،  )زرواتي (-76
  .2008، )الجزائر(عية، قسنطينةالمطبوعات الجام

  .1980، الهيئة العامة للكتاب، اإلسكندرية،  البناء االجتماعي والشخصية:، فرج محمد)سعيـد( -77
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،     مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري    : ، محمد )ويديـالس -78

1990.  
، )سـليط (، سـامح وديـع،      )الخفس: (ترجمة ،وعس والن ـسيكولوجية الجن : اربراـ، ب )سميث( -79

  .2009 دار الفكر، ،محمد صبري
، دار الفكر العربـي، مدينـة نـصر، مـصر،     الوظيفة االجتماعية للمدرسة : ، عدلي )سليمـان( -80

1999. 

  .1981، دار النهضة العربية، بيروت، 3، طفي اجتماعيات التربية: ، منير مرسي)سـرحان( -81
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، مكتبـة المجتمـع العربـي للنـشر والتوزيـع،           المدرسـة والمجتمـع   : دة خليل ، رائ )سالـم( -82
  .2006، )األردن(عمان

  .2007، مؤسسة شهاب الجامعة، االسكندرية، علم االجتماع المدرسي: ، طارق)دـالسي( -83
الكتـاب  (2، ط محاضرات في المنهج والبحـث العلمـي      : ، حسان )الجيالني(، بلقاسم،   )سالطنية( -84

 .2009 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،)الثاني

، ديـوان  )الكتـاب األول (2، طأسـس البحـث العلمـي   : ، حسان)الجيالني(، بلقاسم،   )سالطنية (-85
  .2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار النهـضة العربيـة،    عـوامل التربيـة : ، رشراش )عبد الخالق (أبو طالب سعيد،    ،  )سعيـد( -86
  .2001بيروت، 

  .1975، منشورات صالح الدين، القدس، مقدمات لدراسة المجتمع العربي: هشام، )شرابـي( -87
، دار المعرفة الجامعيـة المـصرية،       االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة    : ، علياء )كريـش (-88

  .1992القاهرة، 
ـ  علم االجتماع التربوي  : ، فاديـة )الجوالني(السيـد علي،   ) شتـا( -89 ة ومطبعـة اإلشـعاع     ، مكتب

  .1997الفنية، االسكندرية، 
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  .2010مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد جوان، 
  .2005د األول، المغرب، العد، سلسلة عالم المعرفة، ةـــاألموم : فائز، )القنطار (-182
، مجلـة جامعـة     العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لألبنـاء       : ، جابـر )نصر الدين ( -183

  .2000، )سوريا(، العدد الثالث، دمشق16دمشق، المجلد
، قسم علم االجتمـاع، الجـزء       التغيرات األسرية والتغيرات االجتماعية   :  فعاليات الملتقى الثالث   -184

  .2004، جانفي 2 سلسلة الوصل، العدداألول،
إجبارية إنشاء جمعيـات ألوليـاء التالميـذ      بوزيد يؤكد علىبن: "مقال بعنوان: جريدة المساء -581

  .17/11/2008 :.، عدد   بتاريخ"بالمؤسسات
ـ :  جريدة العرب األسبوعي   -186 التراتبيـة   (المدرسة والمجتمع والـسلطة  : عبد اهللا العبادي  : مقال ل
  .2008 ،06/07 عدد، أفكار وقضايا،)بقات وإعادة إنتاج الهيمنةوالط
، المجلـة   )االطار المرجعي العام للنظام التربـوي     ( اصـالح المنظومة التربوية  :  مجلة المربي  -187

  .2004ماي/الجزائرية للتربية، المركز الوطني للوثائق التربوية، العدد األول، أفريل
  

  :الدسـاتير والمــواثيق:سابعا
  

  .1990 /04/12 بتاريخ 90/31 القانون -188
 .1990 ديسمبر05 بتاريخ 53 المنشور في الجريدة الرسمية رقم -189

، الصادر عن وزارة الداخليـة      1991 فيفري 05المؤرخ في   /م ت م  /024 بمقتضى المنشور رقم     -190
 والمتعلـق   1990ديـسمبر 04 المـؤرخ فـي      90/31والجماعات المحلية المتعلق بتطبيق القانون رقم       

 . بالجمعيات
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 المتضمن القانون األساسـي النمـوذجي       09/10/88القرار المؤرخ في    :  جمعية أولياء التالميذ   -191
 .للجمعيات

 ).1998-1976نشرة المديرية الفرعية للتوثيق سنة ( المتضمن التربية والتكوين 35 األمر رقم -192
، ووافـق عليـه الـشعب فـي         28/08/1963 صادق عليه المجلس الوطني في       1963 دستور   -193

  .08/09/1963استفتاء
  
  

  :مـواقع االنــترنيت:ثامنا
  

194- HTTP:// WWW.TARBIA.NET. 
195-HTTP://WWW.WWIKIDIA.COM. 
196-HTTP://WWW.INFPE.EDU.DZ/PUBLICATION/PIVATE/ADMINISTR
ATION%20SECMOY/SYSTEMEDUC/SYSTEME%20EDUC1.PDF/ 
197-HTTP://WWW.ALMAREFH.ORG/NEWS.PHP?ACTION=SHOW&ID=4
352  . 
198-HTTP://ALMADARES.NET/MODULES.PHP?NAME=NEWS&FILE:AR
TICLE&SID=9(11(WWW.GOOGLE.COM).  
199-HTTP://WWW.ARFE.CURSUS.COM/ARTICLE.PHP?ID=1553   .  
200-HTTP://WWW.MANHAL.NET. 

سبتمبر  ,28األحد سبتمبر   : ،بتاريخ"النظرية البنائية الوظيفية   "منتدى الفريق االجتماعي،  موقع   -201
  .2.51  على الساعة 2008

202-HTTP://WWW.DIWANALARAB.COM/SPIP.PHP? 
203-HTTP://WWW.SYRIASTAR.NET  . 
204-HTTP://WWW.MOE.GOV  .  
205-HTTP://WWW.ALMEALEM,NET  

" استراتيجية األسرة"نوارة جعفر مشروع قانون : "مقال منشور بموقع اإلذاعة الجزائرية بعنوان -206
  .16:35 على الساعة 2010 مارس 24، يوم "في شهر جوان

207-HTTP://WWW.MULTAKA.NET  . 
208-HTTP://WWW.MEDUCATION.EDU.DZ/FRANCAIS/CONGRE/CONG
RE/ENSEIG_SECOND.HTMl. 
209-HTTP://WWW.UQU.EDU.SA/MAJALAT/SHARIARAMAG/MAG20/W
WW/MG-020.HTMl 

 


