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 ...............اقتصاد : الشعبة.....اقتصاد.. : يدانالم

 .................اقتصاد وتسيير.: التخصص

 2018/2019: السنة الجامعية        .....................الخامس..... : السداسي
 

 

 

 
 

 ......نظريات التنظيم : العنوان

 ............................................................ : وحدة التعليم

  .......... : المعامل             ....... :    عدد األرصدة

 .........................ساعات6... : الحجم الساعي األسبوعي

   ......................سا4...........:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .......................سا1......:  عدد الساعات في األسبوع ( أعمال توجيهية )

 ......................سا1.......:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 ..ناجي خاوة استاد التعليم العالي : االسم، اللقب، الرتبة

 ............................................دائما بدون مكتب... : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 : البريد االلكتروني

................pr.nadjikh@gmail.com......................................................... 

 ............................................055694223.................................... : رقم الهاتف

 5مدرج  15.15الى 12.30االربعاء....... : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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 :(Pré requis) المكتسبات 

 نظريات علم االقتصاد- 

 اقتصاد المؤسسة. -

 توضيح و معرفة التنظيم االقتصادي.مادة التعليمية : الهدف العام لل

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6 الى 3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(
 

تحليل النظم-  

التدقيق في أسباب نتائجها.-  

 

 

 

 مدخل عام 

 المؤسسة -1

 تعريف -

 محيط -

 أهداف -

 أوجه التنظيم -2

 داخليا  -

 خارجيا -         

 نظريات  – 3

 التنظيم و العمل -

 التنظيم و القرار-

 التنظيم و السوق-

 خاتمة

 مراجع

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

50℅  امتحان 

20℅ جزئيامتحان    

30℅  أعمال موجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( 

 خرجات ميدانية 

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

األساسي الموصى به :المرجع     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2012 la découverte Ménard c  L’économie des organisation 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

1980 durod Scheida j c Les grands auteurs en 
organisation 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
 األسبوع األول مقدمة 

 األسبوع الثاني الخطة المفصلة و نقاشها 

 األسبوع الثالث المؤسسة 

 //  األسبوع الرابع 

 األسبوع الخامس نظريات في التنظيم 

 سبوع السادساأل االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع تقديم المقربات الثالثة 

 االسبوع الثامن التنظيم و العمل 

 االسبوع التاسع التنظيم و القرار 

 االسبوع العاشر التنظيم و السوق 

 األسبوع الحادي عشر خاتمة 

 األسبوع الثاني عشر مراجعة تحضيرية 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


