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 السنة الثالثة ليسانس

 تسيير  املوارد البشرية   تخصص:
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 التخصص                           ية م االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 فريق ميدان التكوين

تسيير املوارد التخصص:               سييرالتعلوم الشعبة: 

 البشرية 

 المقياس : نظم المعلومات       : اسماعيل مناصريةاألستاذ

 السداسي الخامس         السنة الثالثة
(، 14ميكن تقسيم حمتوى املادة إىل عدة حماور أساسية ميكن تقسيمها على أربعة عشرة أسبوعا ) 

 وذلك بالشكل التايل:
 التوزيع الزمني المحاور

 (Approche systémique): املقاربة النظمية  احملور األول

األنظمة الفرعية للمؤسسة :  ،أهداف املنشأة األنظمة،خصائص  ،تعريف النظام
 ... ، ، املعلومايت املايل، التسويقي، البشرياالنتاجي ، 

 
 )األسبوعني األول والثاين(

 

 ،: نظام املعلومات االدارية  الثاين احملور
دور نظام املعلومات  ، املعلومةوتكلفة حتديد قيمة  ات،املعلوممفاهيم البيانات و 

  ·ووظائفه: اجلمع، التخزين، املعاجلة، النشر
  ،أنظمة املعلومات و تقنية املعلومات ،مصادر املعلومات و خصائصها 

 ...، مراحل تصميم نظام املعلومات يف املؤسسة ،شروط املعلومات اجليدة

 
 

 )األسبوعني الثالث والرابع(

 )األسبوع اخلامس( نظم املعلومات يف منظمات األعمال الثالث : احملور
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 تسيري أنظمة املعلومات الرابع : احملور
 ،التسيري االسرتاتيجي لنظام املعلومات ،نظام املعلومات و مستويات القرار
 ...، رقابة أنظمة املعلومات يف املؤسسة ،التسيري التكتيكي لنظام املعلومات

 )األسبوعني السادس والسابع(

 ،: التطبيقات الوظيفية لنظم املعلوماتاحملور اخلامس
مقارنة بني بدائل تنظيم  ،اهليكل التنظيمي لنظام املعلومات يف املؤسسة

 ،نظام املعلومات املايل و احملاسيب التسويقي،، نظام املعلومات املعلومات االدارية
نظام املعلومات اخلاص  ، مع الرتكيز علىنظام املعلومات اخلاص بتسيري االنتاج

 .بتسيري املوارد البشرية

 
 )األسبوعني الثامن والتاسع(

 

 : األنظمة املساعدة على اختاذ القرار،احملور السادس
  ·تطبيقات الذكاء االصطناعي ،ذ القراراألنظمة التفاعلية املساعدة على اختا
 ...، الشبكات ·األنظمة اخلبرية

 
 )األسبوع العاشر(

 

 )األسبوع احلادي عشر( نظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات احملور السابع:

 )األسبوع الثاين عشر( : إدارة املعرفة ونظم املعلوماتاحملور الثامن

 )األسبوع الثالث عشر( :نظم املعلومات وامليزة التنافسية احملور التاسع:

 )األسبوع الرابع عشر( أخالقيات األعمال وأمن نظم املعلومات احملور العاشر:

 :ةمالحظ

عالقة نظم المعلومات بمفاهيم مثل:  و العمل الشخصيأالمحاور من خالل البحوث هناك إمكانية لتناول بعض 
  ، ... وغيرها.،ثقافة المنظمة، التغير التنظيمي، الجودة الشاملةاإلستراتيجية اليقظة
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 للمادة: والفرعية المحاور األساسية

ميكن تقسيمها على أربعة عشرة أسبوعا  وفرعية ميكن تقسيم حمتوى املادة إىل عدة حماور أساسية 
 (، وذلك بالشكل التايل:12)

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
 محاور البرنامج  األسابيع 

 )الفصول(
 المحاور الفرعية للبرنامج 

 )عناصر المحاضرة(
 01من األسبوع 
  02إىل األسبوع
 

 المحور األول: 
 اقتصاد المعرفة

 مفهوم اقتصاد املعرفة   -1
 خصائصه -2
 متطلبات بناء اقتصاد املعرفة -3
 أمهية  اقتصاد املعرفة  -4
 مفهوم جمتمع املعرفة -5

من  األسبوع 
إىل 02

 03األسبوع.
 

 المحور الثاني: 
 مفاهيم عامة حول المعرفة

 تعريف املعرفة  -1
 خصائصها،  -2
 املصطلحات املرتبطة هبا  -3
 أمهيتها، -4
 تصنيفاهتا،  -5
 مصادرها  -6

من  األسبوع 
إىل  03

 04األسبوع..

 المحور الثالث:
 نشأة وتاريخ إدارة المعرفة

 النشأة  -1
 مراحل تطور إدارة املعرفة -2
 . اسباب االهتمام بإدارة املعرفة. -3

من  األسبوع 
.. إىل 05.

 .06األسبوع..

 المحور الرابع
 اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة 

 مفهوم إدارة املعرفة  -1
 األمهية. واألهداف  -2
 مداخل ومقاربات إدارة املعرفة -3

 مخطط مادة:  إدارة المعرفة
 األستاذ المشرف على المادة:   أ,د/ كمال منصوري 

  الموارد البشرية التخصص:  السنة الثالثة ليسانس إدارة
    الخامس    السداسي:
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 07من  األسبوع
إىل 

 ..08األسبوع.

 المحور الخامس
 عمليات إدارة المعرفة

 تشخيص املعرفة -1
 حتديد أهداف املعرفة -2
 اكتساب املعرفة -3
 خزن واسرتجاع املعرفة -4
 نقل وتوزيع املعرفة -5
 تطبيق املعرفة. -6
 منوذج نوناكا(مناذج املعرفة )  -7

من  األسبوع 
... إىل 08

 09األسبوع...

 المحور السادس:
 استراتيجية إدارة المعرفة

 تعريف اسرتاتيجية إدارة املعرفة -1
 األمهية -2
 اسرتاتيجية الشخصنة  -3
 اسرتاتيجية الشخصنة -4

 09من  األسبوع
. إىل 

 ..10األسبوع.

 المحور السابع:
 رأس المال الفكري

 وتصنيفاته، قياسه،مفهومه، مكوناته  -1
 عالقته بإدارة املعرفة -2

من  األسبوع 
... إىل 10

 11األسبوع.

 المحور الثامن
دور تكنولوجيا المعلومات في نجاح إدارة 

 المعرفة

 حتليل دور  تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة -1

من  األسبوع 
... إىل 11

 12األسبوع...

 المحور التاسع
 متطلبات إدارة المعرفة

 املتطلبات االقتصادية  -1
 املتطلبات التنظيمية -2
 املتطلبات االجتماعية  -3
 املتطلبات التكنولوجية -4

 :ةمالحظ

 العمل الشخصي أوهناك إمكانية لتناول بعض المحاور من خالل البحوث 

  



 
 

 7  2019/2020البرنامج التفصيلي للمواد المدرسة لطلبة السنة الثالثة إدارة الموارد البشرية /السداسي الخامس 
 

 

 

 

 

 

 للمادة: والفرعية المحاور األساسية
ميكن تقسيمها على أربعة عشرة أسبوعا  وفرعية ميكن تقسيم حمتوى املادة إىل عدة حماور أساسية 
 (، وذلك بالشكل التايل:14)

 

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
 محاور البرنامج  األسابيع

 )الفصول(
 المحاور الفرعية للبرنامج 

 )عناصر المحاضرة(
 االسبوع

-1- 
 وظيفة املوارد البشرية  -1 طبيعة و تطور وظيفة الموارد البشرية

 مفهوم  وظيفة املوارد البشرية -
 جماالت أنشطة وظيفة املوارد البشرية  -

 ـ  تسيري املوارد البشرية: 2
 مفهوم تسيري املوارد البشرية  -
 مسؤولية القيام بيتسسري املوارد البشرية  -

 اهداف و أمهية تسيري املوارد البشرية
 األسبوع

-2- 
 

 ـ  تسيري املوارد البشرية: 2 طبيعة و تطور وظيفة الموارد البشرية
 اهداف و أمهية تسيري املوارد البشرية -

 مراحل تطور وظيفة املوارد البشرية: -3
 مرحلة ادارة األفراد -
 مرحلة تسيري املوارد البشرية -
 مرحلة التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية -

 

 مخطط مادة:  مبادئ تسيير الموارد البشرية
 سناء جبيرات األستاذ المشرف على المادة:   د/  

  الموارد البشرية السنة الثالثة ليسانس إدارة  التخصص:
    الخامس    السداسي:
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 األسبوع
-3- 

 املقاربة الظرفية -1 الرؤية الحديثة لوظيفة الموارد البشرية
 أدوار حمرتيف املوارد البشرية– 2

 األسبوع
-4- 

االتجاهات الحديثة لوظيفة الموارد 
 البشرية

 الوظيفة االسرتاتيجية -1
 الالمركزية -2

 األسبوع
-5- 

 حتليل االعمال: -1 تحليل و توصيف االعمال
 مفهوم حتليل االعمال -
 استخدامات حتليل االعمال -
 طرق حتليل االعمال -

 توصيف االعمال: -2
 كتابة بطاقة وصف االعمال -
 منوذج عن البطاقة -

 
 األسبوع

-6- 
 خصائص ختطيط املوارد البشرية.مفهوم و 1 تخطيط الموارد البشرية

 .مربرات و أمهية ختطيط املوارد البشرية2

 .مسؤولية ختطيط املوارد البشرية3
 .مراحل عملية ختطيط املوارد البشرية4

 األسبوع.
-7- 

 
+ 
 

-االسبوع   
8- 

 .االستقطاب : I التوظيف

 .مفهوم و أمهية االستقطاب1

 .مصادر وطرق االستقطاب2
II االختيار و التعيني. 

 . مفهوم و معايري االختيار و التعيني1

 مراحل االختيار و التعيني.2
III واإلدماج .التوجيه 

 األسبوع
-9- 

 .مفهوم التدريب و املصطلحات املرتبطة به1 التدريب

 .أمهية واهداف التدريب2

 .أنواع التدريب3

 .مراحل عملية التدريب4
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 .مسؤولية التدريب5
 األسبوع.

-10- 
 . ماهية تقييم أداء املوارد البشرية: تقييم أداء الموارد البشرية

 .مفهوم تقييم أداء املوارد البشرية1
 .أمهية تقييم أداء املوارد البشرية2
II عناصر نظام تقييم أداء املوارد البشرية . 

IIIمشاكل تقييم أداء املوارد البشرية . 
 األسبوع

-11-. 
 
+ 

 األسبوع.
-12- 

 . املسار املهينI ادارة المسار المهني
 .مفهوم املسار املهين ودوافع االهتمام به 1

 .مراحل املسار املهين .2
IIادارة املسار املهين . 
 .مفهوم ادارة املسار املهين:1
 .أمهية ادارة املسار املهين2
 .مسؤولية ادارة املسار املهين3
 .أدوات املسار املهين4

III ادارة املسار املهين وأنشطة تسيري املوارد البشرية. 
 

 األسبوع.
-13- 

 نظام األجور نظام االجور و الحوافز
 .مفهوم األجر1
 .أهداف نظام األجور2
 .طرق حتديد األجور3
 .بناء هيكل األجور4
II نظام احلوافز. 
 .أنواع احلوافز1
 فوائد نظام احلوافز 2

 األسبوع
-14- 

 تعريف احمليط االجتماعي و اليقظة االجتماعية -1 االجتماعية و ادارة الصراعاليقظة 
 مسؤولية اليقظة االجتماعية -2
 تعريف و اشكال الصراع -3
 ادارة الصراع -4

 مالحظات: هناك محاور للبرنامج يتم تناولها في األعمال الموجهة
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 للمادة: والفرعية المحاور األساسية
ميكن تقسيمها على أربعة عشرة أسبوعا  وفرعية ميكن تقسيم حمتوى املادة إىل عدة حماور أساسية 
 وذلك بالشكل التايل:(، 13)

 البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس
 محاور البرنامج  األسابيع 

 )الفصول(
 المحاور الفرعية للبرنامج 

 )عناصر المحاضرة(
 01من األسبوع 
  02إىل األسبوع
 

 المحور األول: 
 مدخل لالتصال

تعريف الطلبة باحملاور األساسية اليت سنتناوهلا  -6
 يف هذا املقياس

 نشأة وتطور االتصال -7
موضوع االتصال واهتمام الباحثني به يف  -8

 خمتلف التخصصات
 موضوع االتصال يف جمال اإلدارة -9

من  األسبوع 
إىل 02

 03األسبوع.
 

 المحور الثاني: 
 أساسيات حول االتصال

 تعريف االتصال )لغة واصطالحا( -7
 عناصر )مكونات( عملية االتصال -8
 أنواع االتصال -9

 أهداف االتصال -10
 أمهية االتصال -11

من  األسبوع 
إىل  03

 04األسبوع..

 المحور الثالث:
 االتصال المؤسساتي

 مفهوم االتصال املؤسسايت -4
 احلاجة إىل االتصال املؤسسايت -5
 أنواع االتصال املؤسسايت. -6

من  األسبوع 
.. إىل 05.

 المحور الرابع
 االتصال الخارجي للمؤسسات

 تعريف االتصال اخلارجي -4
 أهداف االتصال اخلارجي -5

 مخطط مادة:  االتصال
 يوسف مدوكياألستاذ المشرف على المادة:   د/  

  الموارد البشرية التخصص:  السنة الثالثة ليسانس إدارة
    الخامس    السداسي:
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 مالحظات: هناك محاور للبرنامج يتم تناولها في األعمال الموجهة

 

 مستويات االتصال اخلارجي -6 .06األسبوع..
 أشكال االتصال اخلارجي -7

من  
إىل 07األسبوع

 ..08األسبوع.

 المحور الخامس
 تقنيات االتصال الخارجي

العالقات العامة )تعريف، أهداف الوسائل  -8
 واألدوات(

 اإلعالن ووسائله -9
 sponsoringالرعاية  -10
 mécénatالرعاية اخلريية  -11

من  األسبوع 
... إىل 08

 09األسبوع...

 المحور السادس:
 االتصال الداخلي في المؤسسة

 تعريف االتصال الداخلي -5
 أمهية االتصال الداخلي -6
 أنواع االتصال الداخلي -7

 09من  األسبوع
. إىل 

 ..10األسبوع.

 المحور السابع:
 (1وسائل االتصال الداخلي )

 االتصال الداخلي الشفهي

 املقابالت الشخصية -3
 االجتماعات -4
 االجتماع عن بعد -5
 املؤمترات وامللتقيات -6

من  األسبوع 
... إىل 10

 11األسبوع.

 المحور الثامن
 (2وسائل االتصال الداخلي )

 االتصال باستخدام وسائل االعالم

وسائل االعالم املكتوبة )امللصقات، املطويات،  -2
 الكتيبات، جريدة أو جملة املؤسسة(

وسائل اإلعالم االلكرتونية )الربيد اإللكرتوين،  -3
 (SMSتلفزيون الويب، 

من  األسبوع 
... إىل 11

 12األسبوع...

 المحور التاسع
 (3وسائل االتصال الداخلي )

 وسائل أخرى لالتصال الداخلي

 علبة األفكار -5
 نظام الباب املفتوح -6
 portail d’internetبوابات االنرتنت  -7

من  األسبوع 
إىل ... 12

 13األسبوع...

 المحور العاشر
 استراتيجية االتصال

 مفاهيم أساسية حول االسرتاتيجية -1
 تعريف اسرتاتيجية االتصال -2
 أهداف اسرتاتيجية االتصال -3
 مبادئ اسرتاتيجية االتصال -4
 مراحل اعداد اسرتاتيجية االتصال -5
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 (، وذلك بالشكل التايل:14ميكن تقسيم حمتوى املادة إىل عدة حماور على أربعة عشرة أسبوعا )

 التفصيلي للمقياسالبرنامج السداسي 
 محاور البرنامج  األسابيع 

 )الفصول(
 المحاور الفرعية للبرنامج 

 )عناصر المحاضرة(
+  01األسبوع 
  02األسبوع
 

 تعريف املسار املهين   المحور األول: المسار المهني
 خصائصه 
 أنواعه 
 مراحله 

 03من األسبوع 
إىل  
 05األسبوع.

 

 مفهومه  المهنيالمحور الثاني : تطوير المسار 
  مستوياته 
 أمهيته 
  استخداماته 
 مراحله 
  أساليبه 
 مكونات برامج التطوير املهين 
 .دور إدارة املوارد البشرية يف تطوير املسار املهين 

من  األسبوع 
إىل  06

 08األسبوع..

 مفهومه  المحور الثالث : تخطيط المسار المهني
 مستوياته 
 أمهيته 
  أهدافه 
  مراحله 
  ختطيط املسار املهين،مسؤولية 

من  األسبوع 
.. إىل 09.

 مفهومه  المحور الرابع : تسيير المسار المهني
  أهدافه 

 مخطط مادة:  تسيير المسار المهني
 أحالم خاناألستاذ المشرف على المادة:   د/ 

  الموارد البشرية التخصص:  السنة الثالثة ليسانس إدارة
    الخامس    السداسي:
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 مراحله   .10األسبوع..
 أدوات تسيري املسار املهين 

من  األسبوع 
إىل  11

 13األسبوع.

المحور الخامس : آليات تسيير المسار 
 المهني

  ،الرتقية 
  ،النقل 
  ،التقاعد 
 اإلقالة 


