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 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

  العلوم االقتصادية:قسم 

 
 

 :في التكوينالمشاركون  -1

 جامعة باتنة  _ :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 2جامعة سطيف _
 جامعة خنشلة_
 جامعة المسيلة _

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون -
 

 .اإلدارات العمومية والخاصة بوالية بسكرة -
 البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بتراب والية بسكرة -
 .الخزينة العمومية لوالية بسكرة -
 

 

 :ون األجانب الشركاء الدولي -
 .ال يوجد شركاء أجانب 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  :إطار وأهداف التكوين -3
 

 :شروط االلتحاق  -أ
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 :يتم االلتحاق بهذا التخصص للتكوين في الماستر تخصص         
 .اقتصاد وتسيير المؤسسات، من بين الطلبة المتحصلين على شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية        

 اقتصاد النقدي والبنكي: في تخصص( ليسانس، ماستر، دكتوراه )ين طلبة الليسانس نظام من ب/ 1
 .وحتى طلبة الليسانس الحاملين لتخصص يتعلق باالقتصاد والتسيير

 .من بين طلبة  اللسانس نظام كالسيكي في التخصصات المتعلقة باالقتصاد والتسيير/ 2
 
 

     : أهداف التكوين -ب

طلبددة متخصصددين فددي تكددوين  هددو اقتصدداد وتسدديير المؤسسددات: اقتصددادية تخصددص علددوم ماسددتر ف هددد
  .بتسيير المؤسسات،التقنيات المتعلقة مختلف األعمال و 

  :التكوين في إثراء الدور االيجابي للطالب وكذاهذا كما يساهم 

 التسيير المؤسساتيأنظمة اإلطالع واإللمام ب. 
 وتقييم أدائها للمؤسسة ة التمكن من قراءة مختلف المؤشرات المالي. 
  تتعرض لها المؤسسة التي مخاطرالالقدرة على إدارة. 

 الحديثة لتسيير المؤسسة التمكن من التقنيات. 
  المؤسساتالتعرف على التشريعات والقوانين التي تضبط وتنظم. 
 جيدة للمؤسسات القدرة على إدارة. 

  فعالة ستراتيجيةإمن خالل  األخرى تمكين المؤسسة من منافسة المؤسسات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

المؤسسدددات بشدددك  عدددام فدددي شدددتى القطاعدددات، وخصو دددا القطددداع  تطدددوراتالسددداحة االقتصدددادية  تشدددهد
علدوم  ماسدترولمقابلة هذا التطور نشدأت الحاجدة إلدى تقدديم برندام   ،والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشك  خاص
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الحتياجددات هدددذه القطاعددات مددن كيدداءات بشددرية مؤهلدددة  لتلبيدددةاد وتسدديير المؤسسددات اقتصدد: اقتصددادية تخصددص
و كدذل   فدي أعمدال المؤسسدات والسدري  المسدتمر  ولعد  التطدور. لممارسدة مختلدف الوئدائف تدأييال علميدا وعمليدا

 دفد  عجلدة والدذي يهددف إلدى. فدي الجاائدر مدا يبدرر تبندي هدذا البرندام  هدذا القطداعمختلدف العببدات التدي تواجد  

  :التنمية في الوطن وذل  عن طريق
 تكوين كوادر مؤهلة للنهوض بمختلف المؤسسات باعتبارها عصب اساس نجاح االقتصاد الوطني_

التسددديير الجيدددد  فدددي إمدددداد القطددداعين العدددام والخددداص بالعنا دددر المؤهلدددة مدددن الكدددوادر العليدددا والمتخصصدددة  -
 .للمؤسسات

تحقدددين بدددالتركيا المتدددواسس علدددى األسدددس النظريدددة واألسددداليب التطبيبيدددة الحديثدددة فدددي تطدددوير المهدددارة اإلداريدددة للمل -
 .تسيير المؤسسات مجال 

 .العليا اتدراسالموا لة  فيتعميق الخلفية األكاديمية لمن يرغب   -

  يمكن اليص  بين الطرفين بحيث ال  التأقلم م  متطلبات سوق العم. 
  صاد وتسيير المؤسساتاقت في مجالوالتكوين  سيادة المعارف. 

الددددذي تحتاجدددد  مختلددددف  األمددددروهددددو   االهتمددددام أكثددددر بددددربط الجانددددب البيددددداغوجي والنظددددري بالجانددددب التطبيقددددي_
 . المؤسسات

 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 
 

صو ا م  التطور الملحوظ في مجال خ الخا ة والعامةمختلف المؤسسات تشغي  الخريجين في  يتم        
 .الوطني أوعلى المستوى المحلي   خا ة أوالمؤسسات االقتصادية  سواء كانت عمومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 :الدكتوراه في يمكن للطالب التخصص في
a. اقتصاد دولي  
b. اقتصاد نقدي وبنكي 
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c. مقاوالتية 

d. الموارد البشرية إدارة 

 

 :  تكوينبعة المؤشرات متا -و
 

 الوطني وتوجهات االقتصاداقتصاد وتسيير المؤسسات  تاامن التخصص  -

 [يرالتأط/ الهياك ] توفر الجامعة على اإلمكانيات المادية والبشرية - 

 المنافسة في سوق العم   -

 قتصددداداالبالتددالي المسدداهمة فدددي تطددوير و   تالمؤسسددداتكددوين إطدددار مؤهدد  قدددادر علددى المسدداهمة فدددي تطددوير  - 
 .الجاائري 

فاي منافساة كبيارة علام المساتوى  التطور الكبير الذي يشهده قطاع المؤسسات خصوصا مع دخول المؤسساات -
 .المحلي والدولي

 
 

 : قدرات التأطير -ز

بدعدد وتسيير المؤسسات  اقتصاد: التخصص للتكوين في الماستر تخصصمكن التكي  من خالل هذا ي       
 . طالب وذل  استنادا لإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 188إلى  08بين  من الطلبة  يتراوح 
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4

 
 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ

 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع طبيعة التدخل الرتبة

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ التعليم العايل (علوم اقتصادية)دكتوراه دولة  (علوم اقتصادية)الليسانس  الطيبداودي 

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ التعليم العايل (تسيري) دكتوراه دولة  (ختطيط) الليسانس  خنشور مجال

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ التعليم العايل (علوم اقتصادية)اه علوم دكتور  (علوم اقتصادية)الليسانس  حامد نور الدين

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  رايس مربوك

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  ضر أأستاذ حما (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  بن مسينة عزيزة

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (علوم مالية)الليسانس   غامل عبد هللا

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  مسعودة نصبة

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (مالية ونقود)دكتوراه علوم  (علوم اقتصادية)الليسانس  السبيتوسيلة 

  أتطري املذكرات+ احملاضرات  أستاذ حماضر أ (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (نقود و متويل)الليسانس  دردوري حلسن

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  أستاذ حماضر ب (علوم اقتصادية)م دكتوراه علو  (علوم اقتصادية)الليسانس  حوحو سعاد

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  أستاذ حماضر ب (نقود و متويل)دكتوراه علوم   (نقود و متويل)الليسانس  علي بوعبد هللا

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  أستاذ حماضر ب (اقتصاد وتسيري املؤسسة) دكتوراه علوم (علوم اقتصادية)الليسانس  لطيفة برين

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة + احملاضرات  أستاذ حماضر ب (اقتصاد وتسيري املؤسسة)دكتوراه علوم  (اقتصاد وتسيري املؤسسة)الليسانس   حبة جنوى

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (نقود ومتويل)ماجستري   (ليةعلوم ما)الليسانس  داببش رفيعة

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (نقود ومتويل)ماجستري  (نقود و متويل)الليسانس  إنصاف قسوري

  أتطري املذكرات+ عمال املوجهة األ أستاذ مساعد أ (نقود ومتويل)ماجستري  (علوم مالية)الليسانس  غقال إلياس

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (مالية ونقود)ماجستري (مالية النقود وبنوك)الليسانس  عقون فتيحة
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  ملذكراتأتطري ا+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (اقتصاد وتسيري املؤسسة) ماجستري  (مالية النقود وبنوك)الليسانس  اندية خريف

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (اقتصاد وتسيري املؤسسة) ماجستري  (علوم التسيري)الليسانس  بوطي عز الدين

  راتأتطري املذك+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (اقتصاد وتسيري املؤسسة) ماجستري  إجازة املدرسة الوطنية لإلدارة بن فرحات عبد املنعم

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (اقتصاد وتسيري املؤسسات)ماجستري   (علوم التسيري)الليسانس  بوزاهر نسرين

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (مالية ونقود)ماجستري (علوم اقتصادية)الليسانس  يسمينة قشاري

  أتطري املذكرات+ األعمال املوجهة  أستاذ مساعد أ (اقتصاد وتسيري املؤسسة)ماجستري  (مالية النقود وبنوك)س الليسان خري الدين مجعة
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 التأطير الخارجي -ب
 

 جامعة سطيف:المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
يعة التدخلطب الرتبة  التوقيع *

   تأطير التربصات أستاذ محاضر  دكتوراه علوم  التسيير ليسانس علوم التسيير بودرامة مصطفم

  تأطير التربصات أستاذ محاضر دكتوراه علوم  التسيير ليسانس علوم التسيير ربيع مسعود 
  تأطير التربصات ضرأستاذ محا دكتوراه علوم اقتصادية ليسانس علوم اقتصادية بن عامر نبيل

 

 جامعة باتنة :المؤسسة التابعة لها
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  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

  تأطير التربصات أستاذ محاضر دكتوراه علوم اقتصادية ليسانس علوم اقتصادية خاطر طارق
  محاضرة أستاذ  دكتوراه علوم اقتصادية اقتصادية ليسانس علوم عمر شريف

      
 

 جامعة المسيلة:المؤسسة التابعة لها

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

  أطير التربصاتت أستاذ محاضر دكتوراه علوم اقتصادية ليسانس علوم اقتصادية عماري زهير

  تأطير التربصات أستاذ محاضر دكتوراه علوم اقتصادية ليسانس علوم اقتصادية لقليطي لخضر
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

قة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال تقديم بطا: المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة بطاقة.) المقترح نالتطبيقية للتكوي

 
 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير :عنوان المخبر 

 
 (58)قدرات االستيعاب 

 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 2 حاسوب 50 

 WIFI 1 انترنت 

طالعةقاعات م 01   3 

 4 مكتبة عدد كبير من العناوين 

 
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة أعمال: عنوان المخبر 

 
 (58)قدرات االستيعاب 

 
 الرقم عنوان التجهيز العدد المالحظات

 2 حاسوب 40 

 1 انترنت WIFI يغطي كل الكلية

 3 قاعات مطالعة 01 

 4 مكتبة عدد كبير من العناوين 

 
 

 :ربص والتكوين في المؤسساتميادين الت -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 شهر 08 البنوك العمومية

 شهر 28 البنوك الخاصة

 شهر 58 مؤسسات التامين

 شهر 28 الخزينة العمومية

 شهر 28 مديريات الضرائب

 شهر 28 المؤسسات االقتصادية العمومية

 شهر 28 المؤسسات االقتصادية الخاصة
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 :مخابر البحث لدعم التكوين المقترح -ج
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال

 
 عبد الحميد غوفي/ د.أ رئيس المخبر

 23/07/1002: بتاريخ 111 رقم اعتماد المخبر

 
 مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال                                 :التاريخ 

 :رأي رئيس المخبر 
 م فتح التخصصالموافقة عل

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمخبر 

 خليفي عيسى/ د رئيس المخبر

 1001ماي :   رقم اعتماد المخبر

 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمخبر                          :التاريخ 

 :رأي رئيس المخبر 
 الموافقة علم فتح التخصص

 
  

  :وين المقترحمشاريع البحث الداعمة للتك -د

 
 .ال يوجد مشاريع داعمة  
 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه

 :لتمكين الطالب من انجاز بحوثه وتطبيقاته وأعماله الشخصية، توفر جامعة بسكرة
  تتوفر علم أزيد من  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجاريةمكتبة لكلية

 .عنوان في جميع التخصصات باللغتين العربية والفرنسية 58888

 
 83 للسير الحسن لحصص . قاعات لإلعالم اآللي مجهزة بوسائل حديثة لإلعالم اآللي

 .األعمال التطبيقية

 باالضافة إلم تغطية الكلية بـ  قاعة لالنترنتWIFI 

 العديد من قاعات المطالعة. 
  عنوان 188888مكتبة الجامعة تتوفر علم أزيد من 
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
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 :السداسي األول - 2
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 إمتحان لمتواص أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  24-26

          وحدات التعليم األساسية    

 سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج)  و ت أ 
   21 07 سا 00303 

 × × 30 30 سا 0303 -- سا 0303 سا 30 سا 001 تشخيص املؤسسة

 × × 36 32 سا 1 -- سا 0303 سا 0303 سا 023 تقنيات االتصال احلديثة

 × × 31 32 سا 0 -- سا 0:03 سا 0303 سا 031 متويل املؤسسة

          وحدات التعليم المنهجية
   9 0 سا 8  سا0 سا0 سا  203 (إخ/إج)  و ت م 

 × × 6 2 سا 1 -- سا 0303 اس 0303 سا 210 تسيري مايل املعمق

 × × 0 2 سا 0  -- سا 0303 سا 0303 سا20 االتصال والتحرير اإلداري

          االستكشافيةوحدات التعليم 

   2 2 سا 0303  -- سا0303 سا01 (إخ/إج) و ت إ  

 × x 2 2 سا 0303  -- سا 0303 سا45 0إعالم أيل للتسيري 

          وحدة التعليم األفقية

   2 2 -- -- سا 0303 -- سا 22303 (إخ/إج) و ت أ ف

 × × 0 0 -- -- سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

   30 24 سا  311730 سا  11730 سا  235 سا  257730 سا 600303 2مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني -1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
المعام

 ل
 األرصدة

 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع  24-26

          ألساسيةوحدات التعليم ا    

 سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج)  و ت أ
   21 07 سا 00303 

 × × 30 30 سا 0303 -- سا 0303 سا 30 سا 001 التدقيق اجلبائي للمؤسسةالتسيري و 

 × × 36 32 سا 1 -- سا 0303 سا 0303 سا 023 االستريادتقنيات التصدير و 

 × × 31 32 سا 0 -- سا 0:03 سا 0303 سا 031 أنظمة اجلودة والتقييس

          وحدات التعليم المنهجية
   9 0 سا 8  سا0 سا0 سا  203 (إخ/إج)  و ت م 

 × × 6 2 سا 1 -- سا 0303 اس 0303 سا 210 أنظمة التسيري والتسيري اجلبائي

 × × 0 2 سا 0  -- سا 0303 سا 0303 سا20 املقاوالتية

          االستكشافيةوحدات التعليم 

   2 2 سا 0303  -- سا0303 سا01 (إخ/إج) 1و ت أ 

 × x 2 2 سا 0303  -- سا 0303 سا45 2إعالم أيل للتسيري 

          وحدة التعليم األفقية

   2 2   سا 0303  سا 22303 (إخ/إج)  و ت أ 

 × × 0 0 -- -- سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

   30 24 سا  311730 سا  11730 سا  235 سا  257730 سا 600303 1مجموع السداسي 

 :  السداسي الثالث - 3
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الحجم الساعي  وحدة التعليم
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  24-26
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          ةوحدات التعليم األساسي    

 سا 0303 سا 36 سا 063 (إخ/إج)  و ت أ 
   21 07 سا 00303  

 × × 30 30 سا 0303 -- سا 0303 سا 30 سا 001 اليقظة اإلسرتاتيجية واملؤسسة

 × × 36 32 سا 1 -- سا 0303 سا 0303 سا 023 حوكمة الشركات

 × × 31 32 سا 0 -- سا 0303 سا 0303 سا 031 إدارة الكفاءات

          دات التعليم المنهجيةوح
   9 0 سا 8  سا0 سا0 سا  203 (إخ/إج) و ت م 

 × × 6 2 سا 1--  سا 0303 اس 0303 سا 210 اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية

 × × 0 2 سا 0 --  سا 0303 سا 0303 سا20 منهجية البحث العلمي

          االستكشافيةوحدات التعليم 

   2 2    سا 0303 سا0303 سا01 (إخ/إج) و ت إ  

 × × 2 2 ----  سا 0303 سا 0303 سا45 قانون الصفقات العمومية: 1المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   2 2   سا 0303 -- سا 22303 (إخ/إج) و ت إ  

 × × 0 0 ----  سا 0303 -- سا 22303  لغة أجنبية 

 سا 600303 3مجموع السداسي 
   30 24 سا 311730  سا 257730 سا 257730
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 :السداسي الرابع - 4
 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية :الميدان 

 العلوم االقتصادية: الفرع
 اقتصاد وتسيير المؤسسات:التخصص

 
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

    العمل الشخصي 

     التربص في المؤسسة

   / الملتقيات 

 30 4 سا 40 (مذكرة )أعمال أخرى

 30 4 600 4مجموع السداسي 
 
 
يرجم ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  )  :حوصلة شاملة للتكوين - 5

  :(للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

سا 03:74 / سا 74::03  محاضرة سا 34: سا 571 

سا 03:74 سا 0:3:74 سا 74:::  سا 571  سا 74::4:   أعمال موجهة 

سا 01 سا 01 /   أعمال تطبيقية / / 

سا 731 سا 360 / /  سا 043:74   عمل شخصي 

سا 044 سا  044 / / /  (ذكرةم)عمل آخ   

سا 03:74 سا 74::15:  المجموع سا 1680 سا 074 سا 571 

 األرصدة 80 3: 40 47 210

لكل وحدة  األرصدة%  % 34 % 22.5 7.5% % 100
 تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 وتسيير المؤسسات اقتصاد     :عنوان الماستر

 األول              : السداسي
 األساسية            :الوحدة اسم
 تشخيص المؤسسة             :المادة اسم

   7                    :الرصيد
                       3                    :المعامل

 
 

 
  :أهداف التعليم

طالب األسس العلمية لعملية التشخيص وابرز المراحل التي تمر بها من خالل دراسة هذه المادة يكتسب ال     
 واليات تشخيص المؤسسة من اجل اخذ صورة واضحة ودقيقة حول المؤسسة

 
 
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
من اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب االساية للمؤسسة    

 .يتعلق بالقوائم المالية امة وكل ماوالمحاسبة الع
 
 
 
 

  :محتوى المادة

 تشخيص املؤسسة: مادة
 أمهية التشخيص يف املؤسسة االقتصادية .0
 التشخيص الداخلي .2
 التشخيص اخلارجي .0
 التشخيص االسرتاتيجي .0

 
 
 

 : المراجع
 .9002جلدة سامر، البنوك التجارية والتسويق املصرفي، عمان، 

 9002ستراتيجيات التسويق والخدمات املصرفية، القاهرة، الحداد عوض، التسويق وا -

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 األول: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 

 تقنيات االتصال احلديثة :اسم المادة

 6:الرصيد
 1:المعامل

 
 
 

 : أهداف التعليم
لتقنيات االتصال الحديثة من اجل استخدامها  األساسية الركائزدراسة هذه المادة يكتسب الطالب من خالل        

في مجال عمله في تسيير المؤسسة  فهذه التقنيات تسمح له بالمحافظة علم مكانة المؤسسة وتحسين الصورة 

 . الخارجية للمؤسسة
 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 لعلم االتصال يةساألساا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب من اجل دراسة هذ        
 .وذلك من خالل دراسته لمقياس مدخل لعلم االتصال

 
 
 
 

 : محتوى المادة

 

 فوائد وسائل االتصال احلديثة .0

 وسائل االتصال احلديثة؟ .2

 تكنولوجيا االتصال احلديثة .0

 أنواع وسائل االتصال احلديثة_0
 .ى الطالب القيام بعمل ميداين وذلك من خالل قيامه برتبص يف املؤسسات اليت تعتمد على هذه التقنيات احلديثة يف االتصالجيب عل

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 األول: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 متويل املؤسسة :اسم المادة

 5:الرصيد
 1:المعامل

 
من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب المعارف العلمية المتعلقة بمختلف اليات التمويل : أهداف التعليم

التم تعتمد عليها من اجل سير نشاطها سواء ما تعلق بالتمويل الذاتي او التمويل الخارجي خصوصا وان نشاط 
 .وكيفية اتخاذ القرارات التمويلية.زم من مختلف المصادر التمويليةالالمؤسسة يستدعي الحصول علم التمويل ال

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

للتقنيات ية سمن اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسا
 .البنكية  وطرق التمويل

 

 : محتوى المادة

 التمويل  طرق .0
 التمويل املصريف -
 روض اخلارجيةالق -
 التمويل عن طريق الشراكة -
 التمويل عن طريق البورصة -
 مسامهة الدولة يف التمويل -

 االحتياجات املالية للمؤسسات و مصادر متويلها  .2
 االحتياجات املالية للمؤسسات ـ 
 التمويل عن طريق األموال اخلاصة وشبه اخلاصة ـ 

 التمويل عن طريق االقرتاض ـ 

 (Gordon Shapiro)للتمويل وفقا لنموذج  املدخل الكميـ 

 معايري اختاذ قرار التمويل وبناء اهليكل التمويلي  .0
 تكلفة األموال املستخدمة ـ 
 ميكانزم الرفع ـ 

 حمددات أخرى للهيكل التمويلي ـ 

 ابإلقراضالتمويل التأجريي وكيفية حساب تكلفته ومقارنته  .0

 التمويل عن طريق شركات رأس املال املخاطر  .1

  Modigliani et Millerهيكل التمويل األمثل و إشكالية حساب تكلفته من وجهة نظر املدخل التقليدي ومدخل  .6

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:نوان الماسترع

 األول: السداسي
 المنهجية:اسم الوحدة
 معمقتسيير مالي :اسم المادة

 6:الرصيد
 1:المعامل

  
 

 
من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب األسس العلمية لعملية التسيير المالي المعمق : أهداف التعليم

 .ويكتسب مهارت التسيير المالي المعمق التي يجب ان يكون متحكما فيها
 
 

الجوانب الطالب ان يكون علم دراية بكل  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل: المعارف المسبقة المطلوبة 
 .للمحاسبة العامة والتحليل الماليية ساالسا

 : محتوى المادة

 أدوات التحليل املالي املتقدم 

 التحليل املالي املقارن   

 القوائم املالية وعناصرها الرئيسية 

 تحليل امليزانية بواسطة  املؤشرات املالية

 تحليل حسابات النتائج بواسطة  املؤشرات املالية            

 ليل جدول تغيرات ألاموال الخاصة  بواسطة  املؤشرات املاليةتح

 التحليل لغايات إلاقراض في ألاجل القصير 

  التحليل   في ألاجل الطويل

 دراسة  وتحليل جدول  التدفقات النقدية

 تحليل جدول التدفقات النقدية للخزينة  بواسطة  املؤشرات املالية   

افع  ة التشغيلية واستخداماتها التخطيط املالي  من خالل الر

 الرفع املالي والعوامل املؤثرة على معدل العائد على حقوق امللكية 

 أهم نماذج التنبؤ بالفشل املالي

 حاالت عملية شاملة على التحليل املالي

 
 : المراجع

 9002و التوزيع،عمان  التحليل املالي الحديث  طبقا ملعايير الابالغ املالي الدولية ،دار زعران للمشر / شنوف شعيب 

 9002شنوف شعيب ، املحاسبة املالية طبقا ملعايير الابالغ املالي و النظام املحاسبي املالي، ديوان املطبوعات الجامعية 

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 األول: السداسي
 المنهجية:اسم الوحدة

 اإلدارياالتصال والتحرير :ةاسم الماد
 3:الرصيد
 1:المعامل

  
من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف الركائز االساسية لالتصال والتحرير : أهداف التعليم

االداري بحيث يمكنه هذا المقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة الليات االتصال 
 .ة جدا لكل المؤسساتوالتحرير االداري النها مهم

 
الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل: المعارف المسبقة المطلوبة 

 .للمراسالت االدريةية ساالسا
 

 : محتوى المادة

 اإلداريوالتحرير تصال لال العام اإلطار

 ؟اإلداريوالتحرير وسائل االتصال 

 اإلداريوالتحرير ال االتص يف تكنولوجيادور ال

 ابلنسبة للمؤسسة اإلدارياالتصال والتحرير  أمهية
 

 : المراجع
 

 واإلدارة يفاحلكم  فن-العامةالعام لدراسة اإلدارة  اإلطار-العامةاإلدارة " :عثمان حسني مصطفى،أبو زيد فهمي 
 .2883اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ، دار"إلداريةا العملية–واإلسالم السياسة 

 .2888-1111 والتوزيع القاهرة،إيرتاك للنشر  ،»إدارة اجلامعات ابجلودة الشاملة "  :النجار فريد
 والتوزيع،، دار املناهج للنشر "واملتكاملأساسيات التسويق الشامل       :" عباس العالق بشري حممود،جاسم الصميدعي 

 .2882 عمان،
الدار اجلامعية، : ، اإلسكندرية"والتطبيقاملبادئ         : دارة العامةاإل" :سعيد عبد الفتاح دمحم، فريد الصحن دمحم

2883. 
5-ABATE Bernard:" La Nouvelle Gestion Publique «، Ed LGDJ، Paris 2000. 

-0 ARREGLE Jean Luc: "Les Nouvelles Approches De La Gestion Et Des 

Organisations»، éd. Economica, Paris 2000. 
 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 األول: السداسي
 استكشافية:اسم الوحدة
 2إعالم آلي للتسيير:اسم المادة

 1:الرصيد
 2:المعامل

  
 
 

للتسيير  من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية لالعالم اآللي: أهداف التعليم
بحيث يمكنه هذا المقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة آلليات اإلعالم اآللي للتسيير النه 

 .مهم جدا في المؤسسة
 

الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل: المعارف المسبقة المطلوبة 
 .لمقياس اإلعالم اآلليية ساألسا

 
 

 : محتوى المادة

 

 لالعالم اآليل للتسيري اإلطار العام

 أمهية اإلعالم اآليل للتسيري

 آليات اإلعالم اآليل للتسيري 
 تطبيقات

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 األول: السداسي

 

 أفقية:اسم الوحدة
 2لغة اجنبية :اسم المادة

 2:الرصيد
 2:المعامل

  
 
 

 :أهداف التعليم
بحيث يأخذ صورة  األجنبيةمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية للغة        

 لها عالقة بالمؤسسة بحيث يحتاجها في مساره العملي  والتي األجنبيةواضحة حول مختلف المصطلحات باللغة 
 

 : مسبقة المطلوبة المعارف ال
للغة القواعد األساسية  يكون علم دراية بكل  أنالطالب  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل

 األجنبية
 
 
 
 
 

 : محتوى المادة

 
 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص           

 

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة
 التسيير والتدقيق الجبائي:اسم المادة

 7:الرصيد
 3:المعامل

 
 : أهداف التعليم

للتسيير والتدقيق الجبائي باعتبار  األساسيةيكون الطالب قد اكتسب المبادئ  من خالل دراسة هذه المادة       
الجبائي لذلك يجب علم الطالب ان تكون لديه خلفية حول التدقيق  اإلطاريمكن فصلها عن  سسة الان المؤ
 الجبائي

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

لمقياس جباية   يةساألسايكون علم دراية بكل الجوانب  أنمن اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب      
 المؤسسة

 

 : محتوى المادة

 ليات  التدقيق اجلبائيمفاهيم وعم .0

 عمليات التدقيق اجلبائي  .2
 فحص وأتشري احلساابت اجلبائية .0

 مكاسب املؤسسات من توظيف التسيري اجلبائي واملايل .0
 االلتزامات احملاسبية والتصرحيات اجلبائية .1

 الضماانت املمنوحة للمؤسسة يف جمال الرقابة اجلبائية .6

 تسيري املنازعات اجلبائية يف املؤسسات

 
 : راجعالم

النظام احملاسيب ونظام حماسبة التكاليف يف املنشآت اخلدمية و : هاشم أمحد عطية و دمحم حممود عبد ربه، دراسات يف احملاسبة املتخصصة
 .2888املستشفيات، الدار اجلامعية، االسكندرية، 

1- Philipe lorino, méthodes et pratique de la performance, édition d’organisation, 
2001. 

2- ALAZARD et SEPARI, contrôle de gestion : manuel et application, édition dunod, 
paris, 2001. 

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 

 التصدير واالستريادتقنيات  :اسم المادة

 6:لرصيدا
 1:المعامل

 
 : أهداف التعليم

من اجل التصدير واالستيراد من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب الركائز األساسية لتقنيات 
استخدامها في مجال عمله في تسيير المؤسسة  فهذه التقنيات تسمح له بالمحافظة علم مكانة المؤسسة وتحسين 

 . من بين الركائز األساسية لنجاح المؤسسة وتسويق منتجاتها خصوصا وانه الصورة الخارجية للمؤسسة
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
للتجارة  ية سمن اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسا

 .الخاجية
 .واالقتصاد الدولي

 
 : محتوى المادة

 
1. Introduction au financement du commerce international. 
2. Les théories du commerce international et la politique commerciale. 
3. La balance des paiements. 
4. Les sources de financement du commerce international etles liquidités 

internationales. 
5. Le crédit documentaire (CREDOC) : Les règles et usances uniformes (RUU), 

fonctionnement du crédit documentaire, éléments importants sur le crédit 
documentaire, notes sur le rôle des institutions financières et certains crédits 

documentaires spéciaux. 
6. Autres techniques de financement (la remise documentaire (REMDOC) et le 

transfert libre). 
7. Le cautionnement et les garanties. 
8. La théorie du taux de change etles risques du commerce international. 
9. Le financement des opérations du commerce international en Algérie. 

 
يف التصدير بص يف املؤسسات اليت تعتمد على هذه التقنيات احلديثة جيب على الطالب القيام بعمل ميداين وذلك من خالل قيامه برت 

 .واالسترياد
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 

 



 المؤسسة: جامعة بسكرة        عنوان الماستر : اقتصاد وتسيري املؤسسات         السنة الجامعية :7102 /7102                29

   

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 أنظمة اجلودة والتقييس :اسم المادة

 5:الرصيد
 1:المعامل

 
 
 

 : يمأهداف التعل

آليات أتهيل  بالجودة الشاملة و  من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب المعارف العلمية المتعلقة     
 .االيزو املؤسسات اجلزائرية للحصول على شهادة 

  
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

الدارة الجودة  ية ساألسامن اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب        
 .الشاملة

 
  :محتوى المادة

 مفاهيم عامة حول إدارة اجلودة  .0
 مبادئ ومتطلبات تطبيق اجلودة الشاملة  .2
 ISOماهية التقييس   .0

 ISO 9000نظام اجلودة الشاملة  .0

 ISO9000آليات أتهيل املؤسسات اجلزائرية للحصول على شهادة  .1

، مواصفات ادارة نظام أمن  ISO22000، مواصفات انظمة سالمة الغداءISO14000دارة البيئة مقاييس ا" أنظمة أخرى ألنظمة التقييس  .6
 ISO27000املعلومات 

 
جيب على الطالب القيام بعمل ميداين وذلك من خالل قيامه برتبص يف مؤسسة مالية من املؤسسات الىت تقوم بتمويل املؤسسات 

 ..االقتصادية

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 المنهجية:اسم الوحدة
 التسيير والتسيير الجبائي أنظمة:اسم المادة

 6:الرصيد
 1:المعامل

  
 

 
 : أهداف التعليم

سيير الجبائي  فمن التسيير والت ألنظمةمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب األسس العلمية لعملية       
 خالل هذا المقياس يكون الطالب يجيد التحكم في تقنيات التسيير الجبائي لما له من اهمية في تسيير المؤسسة

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

جباية   يةساألساالطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل      
 .الجبائيالمؤسسة والتدقيق 

 
 

 : محتوى المادة

 

 مفاهيم حول التسيير الجبائي للمؤسسة؛ -

 منهجية التسيير الجبائي -

 أنظمة املعلومات الجبائية؛ -

 املخاطر الجبائية في املؤسسة؛ -

 الجبائي على تنافسية املؤسسةالتسيير ألاثر 
 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 

 مؤسساتاقتصاد وتسيير ال:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 المنهجية:اسم الوحدة
 المقاوالتية:اسم المادة

 3:الرصيد
 1:المعامل
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 : أهداف التعليم
بحيث يمكنه هذا  للمقاوالتية األساسيةمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف الركائز         

 .ودورها الرئيسي في االقتصاد الوطني اوالتيةللمقالمقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة 
 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

اقتصاد  يةساألسايكون علم دراية بكل الجوانب  أنالطالب  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل     
 .المؤسسة

 
 
 
 : حتوى المادةم

 

 للمقاوالتية اإلطار العام

 جناح املقاوالتيةوسائل 

 جناح املقاوالتية يف تكنولوجيادور ال
 كيف يتم بناء خمطط األعمال

 املؤسسات الداعمة إلنشاء املقاوالت يف اجلزائر

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 

 استكشافية:اسم الوحدة
 1إعالم آلي للتسيير:اسم المادة

 1:الرصيد
 1:لالمعام

  
 
 

 :أهداف التعليم

من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية لالعالم اآللي للتسيير بحيث يمكنه         
هذا المقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة آلليات اإلعالم اآللي للتسيير النه مهم جدا في 

 .المؤسسة
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 :وبة المعارف المسبقة المطل
لمقياس ية سالطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسا ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل       

 .1للتسيير  اإلعالم اآللي
 
 
 

 : محتوى المادة

 

 2اآليل للتسيري لإلعالم اإلطار العام

 2أمهية اإلعالم اآليل للتسيري

 2آليات اإلعالم اآليل للتسيري 
 2تطبيقات

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: لتقييمطريقة ا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثاني: السداسي

 

 افقية:اسم الوحدة
 1لغة اجنبية :اسم المادة

 2:الرصيد
 2:المعامل

  
 
 

 :أهداف التعليم

بحيث يأخذ صورة  األجنبيةمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية للغة       
 ة بحيث يحتاجها في مساره العملي واضحة حول مختلف المصطلحات باللغة االجنبية والتم لها عالقة بالمؤسس

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 
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 القواعد األساسية اللغة األجنبية الطالب ان يكون علم دراية بكل  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل     
 
 
 

 
 

 : ةمحتوى الماد

 
 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص       

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثالث: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة
 والمؤسسة اإلستراتيجيةاليقظة :اسم المادة

 7:الرصيد
 3:المعامل

 :أهداف التعليم
 أنباعتبار  اإلستراتيجيةمن خالل دراسة هذه المادة  يكون الطالب قد اكتسب المبادئ األساسية لليقظة     

 األهداف فعالة  تمكنها من تحقيق مختلف  إستراتيجيةبانتهاج  إاليمكن لها النجاح  المؤسسة ال
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

لمقياس   ية سلمقياس يجب علة الطالب أن يكون علم دراية بكل الجوانب األسامن اجل دراسة هذا ا      
 التسيير اإلستراتيجي

 

 : محتوى المادة
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 اإلسرتاتيجية لليقظة املفاهيمي اإلطار .0

 اليقظة مفهوم -

 اليقظة أنواع -

 اليقظة مراحل  -

 اليقظة أمهية -

 ليقظة ا فاعلية شروط -

 الذكي لقرارا  دعم وأسس ادياالقتص ابلذكاء ليقظة ا عالقة -

 للمؤسسة التنافسية وامليزة اإلسرتاتيجية اليقظة .2

 )التنافسية االسرتاتيجيات احملددات، امليزة، على املؤثرة التعريف،األنواع،العوامل(  االقتصادية املؤسسة يف التنافسية امليزة -

 التنافسية امليزة تعزيز يف اليقظة دور -

 اجلزائر يف يةاإلسرتاتيج اليقظة واقع .0

 زائريةاجل املؤسسات عضبل مناذج -

 
 : المراجع

عمان،  -علي حسون الطائي، اإلدارة االسرتاتيجية، نظرايت، مداخل و أمثلة، دار صفاء لنشر و التوزيع. فاضل محد القيسي و د
4102 

منهجي متكامل، دار وائل للنشر، عمان، منظور : وائل دمحم صبحي إدريس، اإلدارة االسرتاتيجية. طاهر حمسن منصور الغاليب و. د
4112 

 4112فيليب سادلر ترمجة عالء أمحد إصالح، اإلدارة االسرتاتيجية،جمموعة النيل العربية، القاهرة، 
G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2

e
 édition,  

2002 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثالث: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 حوكمة الشركات :اسم المادة

 6:الرصيد
 1:المعامل

 
 
 

 : أهداف التعليم
للحوكمة بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب الركائز األساسية       

لنجاح   األساسيةمن المفاتيح  أصبحتفالحوكمة تخدامها في مجال عمله في تسيير المؤسسة  من اجل اسخاص 
 . وبقائها المؤسسة
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 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 للحوكمة ية سيكون علم دراية بكل الجوانب األسا أنمن اجل دراسة هذا المقياس يجب علة الطالب    
 

 وكمة الشركاتحل املفاهيمي اإلطار: محتوى المادة
 مبادئ وآليات حوكمة الشركات .0
 النماذج الدولية يف جمال حوكمة الشركات  .2
 واقع حوكمة الشركات يف اجلزائر .0
 احملاسبة كمدخل لتحقيق حوكمة الشركات  .0
 املسؤولية االجتماعية للشركات .1

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مؤسساتاقتصاد وتسيير ال:عنوان الماستر

 الثالث: السداسي
 األساسية:اسم الوحدة

 إدارة الكفاءات :اسم المادة

 5:الرصيد
 1:المعامل

 
 
 

 : أهداف التعليم

 آليات أتهيل  و  بادارة الكفاءاتمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب المعارف العلمية المتعلقة 
 املوارد البشرية
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 : المعارف المسبقة المطلوبة 
الدارة  ية سدراسة هذا المقياس يجب علة الطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسامن اجل 

 الموارد البشرية
 

 : محتوى المادة

 مفهوم وأنواع الكفاءات .0
 أهداف إدارة الكفاءات .2
 أدوات إدارة الكفاءات .0
 تقييم الكفاءات .0
 التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات .1
 تمنهجية املدونة املرجعية للكفاءا .6
 موازنة الكفاءات .0
 تثمني مكتسبات اخلربة املهنية .8

 

جيب على الطالب القيام بعمل ميداين وذلك من خالل قيامه برتبص يف مؤسسة مالية من املؤسسات الىت تقوم بتمويل املؤسسات 
 .االقتصادية

 
 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثالث: لسداسيا

 المنهجية:اسم الوحدة
 منهجية البحث العلمي:اسم المادة

 3:الرصيد
 1:المعامل

  
 
 

 : أهداف التعليم
 علمي الرئيسية للمنهجية التم يستخدمها في البحث المن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب األسس 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .المنهجية  ية سالطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسا ملمن اجل دراسة هذا المقياس يجب ع
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 :محتوى المادة

 ؛منهجية البحث العلميمفاهيم حول               

 األساسية ملنهجية البحث العلميبعاد األ -
  املناهج املختلفة  للبحث العلمي - -
 تطبيقات  - -

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 المنهجية:اسم الوحدة
 للموارد البشرية اإلستراتيجية اإلدارة:اسم المادة

 6:الرصيد
 1:المعامل

  
 
 

 : أهداف التعليم
وارد البشرية للم اإلستراتيجية لإلدارة األساسيةمن خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف الركائز      

في ودورها  اإلستراتيجية لإلدارةبحيث يمكنه هذا المقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة 

 نجاح المؤسسة
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 : المعارف المسبقة المطلوبة 
اطر ادارة ية سالطالب أن يكون علم دراية بكل الجوانب األسا ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل    

 .شريةالموارد الب
 

 
 : محتوى المادة

 للموارد البشرية اإلسرتاتيجية اإلدارة أهدافو  أمهية -

 للموارد البشرية اإلسرتاتيجية لإلدارة األساسيةاآلليات  -
 للموارد البشرية اإلسرتاتيجية لإلدارةالنماذج الرئيسية  -
 حاالت دراسية -

 
 : المراجع

 2882، دار وائل للنشر، 2،ط-دخل اسرتاتيجيم -ادارة املوارد البشرية : سهيلة دمحم عباس
 2883،مصر ،  -رؤية اسرتاتيجية –ادارة املوارد البشرية : عادل دمحم زايد -
 ،دار وائل للنشر،عمان االردن،1ادارة املوارد البشرية يف القرن الواحد و العشرين،ط :عبد الباري ابراهيم ذرة و زهري نعيم الصباغ -

2008 
 ابللغات األجنبية

 

-Daniel Belet, Devenir une vraie entreprise apprenante, les meilleurs  pratiques, 

Edition d’organisation, Paris, 2003. 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات    :عنوان الماستر

 الثالث             :السداسي

 كشافيةاست          :اسم الوحدة
 قانون الصفقات العمومية          :اسم المادة

 1:الرصيد 
 1:المعامل

  
 
 

 : أهداف التعليم
بحيث يمكنه هذا للصفقات العمومية  من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية      

 تسيير النه مهم جدا في  العموميةلقانون الصفقات المقياس من اخذ صورة شاملة حول مختلف الجوانب الهامة 
 .المؤسسة جزء فعال في هذا الجانب أنباعتبار  المؤسسة

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة 
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 لمقياس ية سالطالب ان يكون علم دراية بكل الجوانب األسا ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل
 .األعمالقانون 

 
 

 
 
 

 : محتوى المادة

 لعموميةللصفقات ا اإلطار العام

  االقتصادية اإلصالحاتقانون الصفقات العمومية يف ظل 

 2333التعديالت الىت مست قانون الصفقات العمومية منذ 
 حول الصفقات العمومية تطبيقات

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات:عنوان الماستر

 الثالث: السداسي

 

 قيةاف:اسم الوحدة
 3لغة اجنبية :اسم المادة

 2:الرصيد
 2:المعامل

  
 
 

 : أهداف التعليم
من خالل دراسة هذه المادة يكتسب الطالب مختلف المبادئ األساسية للغة االجنبية بحيث يأخذ صورة 
واضحة حول مختلف المصطلحات باللغة االجنبية والتم لها عالقة بالمؤسسة بحيث يحتاجها في مساره العملي 

. 
 : لمعارف المسبقة المطلوبة ا
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القواعد األساسية اللغة  الطالب ان يكون علم دراية بكل  ممن اجل دراسة هذا المقياس يجب عل
 األجنبية

 
 

 
 
 

 : محتوى المادة

 
 برنامج مقترح من الفريق البيداغوجي للمقياس يتماشى مع التخصص        

 
 

 امتحان  +مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
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V-  االتفاقيات /العقود 
 
 
 
 ال

 
   
 


