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 ية: مالية و تجارالشعبة علوم  مالية و تجارية                              : يدانالم

  مالية و تجارية: التخصص 

  2018-2017 السنة الجامعية :االول                              : السداسي
 

 

 

 

 

 مؤسسةال تسيير العنوان :

 األساسيةوحدة التعليم : 

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

 ثالث ساعاتالحجم الساعي األسبوعي : 

   ساعة ونصفالمحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 /أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 ساعة ونصفأعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع ( : 

 

 

 

 
 

 -ا  –استاذ محاضر  –عنان فاطمة الزهراء االسم، اللقب، الرتبة : 

 /تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب ( : 

 annanefatma@yahoo.frالبريد االلكتروني : 

 رقم الهاتف : 

 9المدرج  12:30االثنين : يوم  توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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  :(Pré requis) المكتسبات 

اصة اري خالتعرف على المؤسسة االقتصادية و أهميتها في االقتصاد و كيفية تطورها في الفكر اإلد

 لداخلي وحيط ا، باإلضافة إلى معرفة الم بداية من النظرية الكالسيكية و صوال إلى النظريات الحديثة

 .المؤسسة  التسييرية وظائفالالخارجي للمؤسسة ، باإلضافة إلى ضرورة اكتشاف 

 

 الهدف العام للمادة التعليمية : 

ا مارس فيهلذي تتهدف المادة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالمؤسسة االقتصادية  و بالمحيط ا

 . ها التسييريةنشاطه سواء الداخلية أو الخارجية ، و التعرف على وظائف

 

لى األهداف التي عداف مع التركيز فقط أه 6إلى  3) من  )المهارات المراد الوصول إليها( :أهداف التعلم 

 يتم تقييمها(

  المؤسسة االقتصادية من وجهة نظرية النظمالتعرف على مفهوم 

  المحيط الذي تمارس فيه المؤسسة االقتصادية نشاطها. إلىالتطرق 

    تحقيق أهداف المؤسسة.اإلدارية  في  وظائف المؤسسةبأهمية  الطلبةلفت انتباه 

 

 

 

االقتصادية في الفكر اإلداري المؤسسةالفصل األول :   

، أهدافها، أنواعها أوال: تعريف المؤسسة االقتصادية و أهميتها  

اإلداريالمؤسسة االقتصادية في الفكر ثانيا:   

المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسةالفصل الثاني :   

 أوال : المحيط الداخلي للمؤسسة

للمؤسسةثانيا: المحيط الخارجي   

المؤسسة االقتصادية اإلداريةوظائف الل الثالث : الفص  

التخطيطأوال: وظيفة   

التنظيمثانيا: وظيفة   

التوجيه ثالثا: وظيفة   

الرقابةرابعا: وظيفة   

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

التعليمية مادةمحتوى ال  



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 لية و تجاريةعلوم ما القسمالعلوم االقتصادية و علوم التيسير و علوم المالية و التجارية                      الكلية

 

3 
 

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 50%

جزئيامتحان  20%  

 أعمال موجهة /

   أعمال تطبيقية /

فرديمشروع الال /  

بحث  –األعمال الجماعية )ضمن فريق(  20%

-جماعي  

 خرجات ميدانية /

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 5%

المشاركة و  ( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  5%

 السلوك

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

الموصى به :المرجع األساسي     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

ببن حبياق عبد الرز ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسة اقتصاد و تسيير   

 مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(:  

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

نناصر دادي عدو ديوان المطبوعات الجامعية  اقتصاد المؤسسة 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول  

 األسبوع الثاني  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع  

 األسبوع الثامن  

 األسبوع التاسع  

 األسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثاني عشر  

 األسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط


