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 لوم االقتصاديةالع : الشعبة                                          العلوم االقتصادية : يدانالم

 ماستر اقتصاد وتسيير المؤسسة  : التخصص

 2019-2018: السنة الجامعية        األول                                      : السداسي
 

 

 

 

 

 دارة الكفاءات إ : العنوان

 األساسية : وحدة التعليم

  02: المعامل              05:    عدد األرصدة

  ساعات 3 : الحجم الساعي األسبوعي

   ساعة ونصف  1: المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

    ساعة ونصف 1:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 \   : ي األسبوع (أعمال تطبيقية ) عدد الساعات ف

 

 

 

 
 

  -ب -نزيهة بوالقدرة  . أستاذة محاضرة  : االسم، اللقب، الرتبة

  -1-مكتب  -9مدرج . : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 BOULKEDRANAZIHA@GMAIL.COM : البريد االلكتروني

 05.52.85.34.38 : رقم الهاتف

 د.عمارة االقتصا 30بالقاعة  12:30إلى غاية  8:00يوم الخميس من:  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 م االقتصادية: العلوالقسم         : العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية والماليةالكلية

 

2 
 

 

 

 

 

  :(Pré requis) المكتسبات 

 إلدارة األعمال المؤسسة، مدخلإدارة الموارد البشرية، تسيير المؤسسة، إقتصاد 

 مادة التعليمية: الهدف العام لل

قتصاد حو التوجه نالتعرف على أهمية الكفاءة للمنظمات وتحولها إلى مصدر من مصادر ثروتها في ظل ا

لقيم، صرفات واوالت المعرفة، مع التركيز على األبعاد الموسعة للكفاءة والتي تتعدى الى الكفاءة السلوكية

دارة إاءات هي الكف التركيز على أن الكفاءة هي مركز كل األنشطة المختلفة إلدارة الموارد البشرية، إدارة

عة في متاب حديثةجهد الكفاءات واالستفادة من األساليب ال متقدمة إلدارة الموارد البشرية تسعى لترشيد

 المسار الوظيفي على كل المستويات.

ى األهداف التي مع التركيز فقط عل هدافأ 6الى  3)من  :)المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 :يتم تقييمها(

كي على السلوولبعدين التطبيقي التركيز على تطوير الكفاءات ليس فقط في البعد النظري لكن في ا -

 نحو متوازن؛

 الكفاءات تتقادم بالزمن لذلك يجب العمل على االرتقاء بها من خالل التدريب؛ -

 إستراتيجية إدارة الموارد البشرية تقوم أساسا على الكفاءات. -

-  

 

 

 
 

 

 محاور أساسية على هذا النحو: 8المادة العلمية لمقياس إدارة الكفاءات مقسم إلى 

 فهوم وأنواع الكفاءة؛م .1

 أهداف إدارة الكفاءات؛ .2

 أدوات إدارة الكفاءات؛ .3

 تقييم الكفاءات؛ .4

 التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات؛ .5

 منهجية المدونة المرجعية للكفاءات؛ .6

 موازنة الكفاءات؛ .7

 تثمين مكتسبات الخبرة المهنية .8
 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

50%  امتحان 

50% جزئيامتحان    

 أعمال موجهة \

 أعمال تطبيقية \

60%   -بحث -فرديمشروع الال 

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( \

 خرجات ميدانية \

20%  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

20% ( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

-امتحان مصغر-  

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

ر النشر و السنةدا  عنوان المرجع المؤلف 

-2017-متوفر على الشبكة   مطبوعة دروس: إدارة الكفاءات  نجاح عائشة 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

  \ 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

  \ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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يختارال  األسبوع محتوى الدرس 

 2018بتمبرس21 -
مقدمة وتعريف بمضمون المادة  -

 التعليمية
 األسبوع األول -

 2018سبتمبر 28 -
مدخل لمفهوم الكفاءة وعالقتها  -

 باقتصاد المعرفة.
 األسبوع الثاني -

 األسبوع الثالث - مفهوم الكفاءة؛ - 2018أكتوبر 04 -

 وع الرابعاألسب - المضامين المختلفة للكفاءة - 2018أكتوبر  11 -

 األسبوع الخامس - تابع المضامين المختلفة للكفاءة - 2018أكتوبر  18 -

 األسبوع السادس - أنواع الكفاءة - 2018أكتوبر 25 -

 األسبوع السابع - عطلة 2018نوفمبر 01 -

 االسبوع الثامن - تابع أنواع الكفاءة - 2018نوفمبر  08 -

 االسبوع التاسع - أهداف إدارة الكفاءات؛ - 2018نوفمبر  15 -

 االسبوع العاشر - أدوات إدارة الكفاءات؛ - 2018نوفمبر  22 -

 األسبوع الحادي عشر - تقييم الكفاءات؛ - 2018نوفمبر  29 -

 األسبوع الثاني عشر - التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات؛ - 2018ديسمبر  07 -

 االسبوع الثالث عشر - منهجية المدونة المرجعية للكفاءات؛ - 2018ديسمبر 14 -

 عشر رابعاالسبوع ال - موازنة الكفاءات؛ - 2018ديسمبر  21 -

 االسبوع الخامس عشر - امتحان جزئي - 2018جانفي 10 -

 عشر سادساالسبوع ال - تثمين مكتسبات الخبرة المهنية - 2019جانفي  17-

 عشر سابعاالسبوع ال - تثمين مكتسبات الخبرة المهنيةتابع :  - 2019جانفي  24-

  - امتحان نهاية السداسي - 

  - دراكياالمتحان االست - 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


