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  الفھرس
  
 

I- بطاقة تعریف الماستر-------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------تحدید مكان التكوین -1
 --------------------------------------------  في التأطیرالمشاركون  -2
 ---------------------------------------------إطار وأھداف التكوین -3

 --------------------------------------  االلتحاقشروط  .أ 
 --------------------------------------------أھداف التكوین .ب 
 ------------------------------------القدرات المستھدفة  المؤھالت و .ج 
 ----------------------------القدرات الجھویة و الوطنیة لقابلیة التشغیل .د 
 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 
 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوین  .و 
 .........................................................قدرات التاأطیر .ز 

  -----------------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4
  -----------------------------------  االختصاصاساتذة المؤسسة المتدخلین في  - أ

 ------------------------------------ التأطیر الخارجي - ب
  ------------------------------------------اإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

 ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات   .أ 
 ----------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات  .ب 
 --------------------------------في الماسترمخابر البحث لدعم التكوین  .ج 
 -------------------------------في الماستر مشاریع البحث لدعم التكوین  .د 
 ---------------- ولوجیات اإلعالم واالتصال فضاءات األعمال الشخصیة وتكن  .ه 

 
II- التنظیم السداسي للتعلیم ةبطاق  ------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسي األول -1
 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2
 ------------------------------------------------لثالثالسداسي ا -3
 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4
 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوین -5

 

III- البرنامج المفصل لكل مادة  

IV- االتفاقیات/العقود ---------------------------------------------  
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  بطاقة تعریف الماستر
  ) تعبئة كل الخانات إجباري(  
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 :تحدید مكان التكوین - 1

 سي  :كلیة ال علوم و قتصادية العلوم جامعةلية عناب، مختار  ةبا
  سي  :قسم ال  علوم

  
 
  (*):ین في التكوالمشاركون  - 2

  :األخرى الجامعیةالمؤسسات  -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  
  
  
  
  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 في المالحق االتفاقیات الخاصة بالتكوین إدراج   
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   :ھوأھداف إطار التكوین - 3
  

النموذجیة للیسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوین في ت تخصصاتحدید (شروط االلتحاق  - أ
 ) المعنيالماستر 

  
سيسل ال علوم س ل ا س .د.م.نظام سا ل نظامو سي ال الشروطل اوفق (قديمعلوم التحاق تحدد

الوصية   )الوزارة

  
  
عند( أھداف التكوین -ب سبة املك ،املعارف دفة املس ،الكفاءات ن و الت تقدير20اية أك ع  )سطر
  

بااملؤسساتمعظمتواجھ تقر التحديات نفس اليوم ة زائر ا   : قتصادية

 التنافسية  ضعف

 ية جن املنافسة حدة ازدياد و سواق قتصادي(عوملة نفتاح ب وا) س من تقلص ومال ح الر ش

السوقية صص  ا

 ا التكنولوجية عةالتطورات  لسر

 الشرائية م عادا و م سلوكيا فأك أك ون غ ن لك  مس

تؤ  و تنمو ي نل يتع الظروف، ذه مثل ا بقاء بصورةمن ا شاط تؤدي أن ة زائر ا قتصادية املؤسسات ع

للسوق  ة املتغ املطالب مع باستمرار التجاوب ع قادرة و ن املنافس من ا. أفضل ذه فإن لذاك منو تظر ت ملؤسسات

ا الكفاءاتمدير من ن نوع وا يمتل أن ا إطارا   :و

 ة ار ا العمليات سي التحكم ع  )اليومية(القدرة

 التفك ع العمل(القدرة و)و ق سو ال و التصميم و الشراء ميادين املشكالت مجمل م ف أي اتيجيا، اس

ن املنافس شطة أ عة متا و ع معولمالتوز سياق املحيط تطورات مع الدوام ع التكيف   .و

بـ املوسوم ن و الت ذا من الرئ دف ال ذا فإن عليھ اتيجية" و س ذه" دارة بناء و د و ال مة املسا و

املزدوجة   .الكفاءة

  
  
امل( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج ندماج يخص ع 20 –فيما   )كسطر
  

  

ن و الت ذا اتيجية(يطمح س و)دارة ة إدار وادر بروز مة املسا ابإ عأ ن قادر رفعمشروعات

بأدا رتقاء و ة زائر ا املؤسسات تواجھ ال ديدة ا اواالتحديات   .تنافسي
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  ات الجامعیة حاملي الشھاد تشغیللة قابللاات الجھویة والوطنیة القدر -د
  
  

نفتاح و بالعوملة يتم عام و يةقتصاد تصطالحاظلو،سياق ة ار البالدحاجا مصادرإاملاسةة ع تنو

إنجاحادخل م سا أن ة زائر ا امعة ا ع ن يتع معتصطالحا ذه، ن و الت عروض و س التدر منا بتكييف

والوا املعطيات ديدذه ا فإن. قع املنطلق ذا من املو ن و يأملالت ح نأنق أساسي ن ملطلب   :ستجيب

ايدةتلبية )1 امل ة زائر ا امعة ا ااحتياجات ّ من و نمل نن الباحث جديدةو اختصاصات و  )الدكتوراهطلبة( فروع

املتجذر  )2 ع املشار حملة و ن املقاول من جديد جيل ن و ت مة للبالداملسا جتما قتصادي الواقع   ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
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  : تكوینمؤشرات متابعة ال -و
 
سدا )1 ل ن النا الطلبة  )سب(عدد

دفعة )2 ل ن املتخرج الطلبة الدفعة(عدد ن ل امل الطلبة عدد مع  )باملقارنة

الذ )3 الطلبة التخرجنيعدد مذكرة   ناقشوا

ن )4 املتخرج الطلبة و عدد مسابقاتالتخصص ن و النا الدكتوراهالدكتوراه  مدارس

  
  
  
  
  
  
  
  )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بھم(: قدرات التأطیر -ز
  
  

  طالبا20
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 4
  

  :المتدخلین في التخصص المؤسسةساتذة أ - أ
 

التخصص+ شھادة ما بعد التدرج   التخصص+ شھادة التدرج  االسم واللقب  التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة 
حمزاوي  ف و   شر ة تجار علوم س سا ق  ماليةل سو ال سي+ ماجست ال اقتصاد دولة التخصص  أستاذ  دكتوراه     مسؤول

سالي سي  أحمد ال علوم س سا دولة  ل سيدكتوراة ال مؤطر  أستاذ  علوم و    محاضر
بوقلقول ادي سي  ال ال علوم س سا سيعلومدكتوراة  ل ال مؤطر  أستاذ  علوم و    محاضر

بجر  نص سي  م ال علوم س سا سي  ل ال علوم دولة مؤطر  أستاذ  دكتوراة و    محاضر
حمانة سي  كمال ال علوم س سا دولة  ل سيدكتوراة ال مؤطر  أستاذ  علوم و    محاضر

ي العر مرزوق  محمد سي  نايت ال علوم س سا سي  ل ال علوم دولة مؤطر  أستاذ  دكتوراة و    محاضر
قروي قتصادية  فضيلة العلوم س سا سي  ل ال علوم نتاج/دكتوراة مؤطر  أستاذ  إدارة و    محاضر
س بلون س  سعاد سا سيل ال اتيجية  علوم اس و ق سو مساعدة  ماجست مطبقة   أأستاذة و    مدرسة
ة ضواو سي  دى ال علوم س سا و  ل ق سو اتيجية ماجست أ  اس مساعدة مطبقة  أستاذة و    مدرسة

ي تبا قة سي  رز ال علوم س سا سي  ل ال علوم أ  ماجست مساعدة مطبقة  أستاذة و    مدرسة
جديد ينة سي  ص ال علوم س سا و  ل ق سو اتيجية ماجست أ  اس مساعدة مطبقة  أستاذة و    مدرسة

  ).توضح(تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى أعمال تطبیقیة، موجھة،محاضرة، تطبیق، أعمال   *
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  التأطیر الخارجي -ب
  

  :المؤسسة التابعة لھا
  

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ دة التدرج الشھا االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

  

  :المؤسسة التابعة لھا
 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
  :تابعة لھاالمؤسسة ال

 

+ الشھادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة التخصص

            
            
            

 
 )توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : لبیداغوجیة والتجھیزاتالمخابر ا -أ
  )لكل مخبر واحدة بطاقة.( المقترح نالتطبیقیة للتكوی

  
  :عنوان المخبر 

 
العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب
  

  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  احمد سالیمي. د.أ: رئیس المخبر
  : رقم اعتماد المخبر

  
    :التاریخ

  
  

  :رأي رئیس المخبر

  
  

  بلقاسم ماضي. د.أ: رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 
  

  
  :مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح -د
  

  تاریخ نھایة المشروع  تاریخ بدایة المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث
        
        
        
        
  
  
  :یات اإلعالم واالتصالفضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوج -ه
  

  )حاسوب 50قاعتان مجھزتان ب(فضاء انترنیت 
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  :السداسي األول - 1
  

  نوع التقییم  األرصدة  عاملالم  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16

                    وحدات التعلیم األساسیة    
      18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إج( 1و ت أ 

الفكر اتيمدارس سا 1.30 سا135  س سا 1.30    x x  6  2  سا 6  - 
واليقظةنظم اتيجيةاملعلومات سا 1.30 سا135 س سا 1.30    x x 6  2  سا 6  - 

ع املشار سا 1.30  سا 135  إدارة سا 1.30   x x 6  2  سا 6  - 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

      9  4  سا 6  -  سا 3.00  سا 3.00  سا 180 )إج( 1و ت م 
اتيجية التنظيميةس سا 1.30 سا 100  والثقافة سا 1.30    x x 5 2  سا 3.40 - 

سا 1.30 سا 80  قاوالتيةم سا 1.30    x x 4 2  سا 2.20 - 
                    شافیةتكاالسوحدات التعلیم 

سا 1.30  سا  40 )إج(1و ت إ         2  1  سا 1.10  -  - 
ئة والب لك املس حماية ن اس 1.30  سا 40    قوان   x x 2 1 سا  1.10 -  - 

                    وحدة التعلیم األفقیة
سا 1.30  -  سا 30  )إج(1و ت أ ف       1  1  د 30   

ية أجن سا 1.30 -  سا30  لغة   x x 1 1 د 30 - 

      30  12  سا 25.40    سا 9.00  سا 9.00  سا 655  1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني - 2
  

  یمنوع التقی  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16

                    وحدات التعلیم األساسیة    
      18  6  18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إج( 1و ت أ 

عمال ونماذج القيمة سا 1.30 سا 135  خلق سا 1.30    x x  6  2  سا 6  - 
القرارات ورة اتيجس سا 1.30 سا 135 يةس سا 1.30    x x 6  2  سا 6  - 

اتييصال سا 1.30 سا 135 س سا 1.30    x x 6  2  سا 6  - 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

      9  4  سا 6  -  سا 3.00  سا 3.00  سا 180 )إج( 1ت م و 
املعرفة سا 1.30 سا 100   إدارة سا 1.30    x x 5 2  سا 3.40 - 

التح و داري تصال ر سا 1.30 سا 80  ر سا 1.30    x x 4 2  سا 2.20 - 
                    شافیةتكاالسوحدات التعلیم 

سا 1.30  سا 40 )إج(1و ت إ         2  1  سا 1.10  -  - 
املؤسسدارة و اتيجية ةس

املتوسطة و ة سا 1.30  سا 40   الصغ سا 1.10 -  -   1 2 x x  
                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30  -  سا 30  )إج(1ف أو ت        1  1  د 30  - 
ية أجن سا 1.30  -  سا 30  لغة   x x  1  1  د 30  - 

      30  12  سا 25.40    سا 10.30  سا 9.00  سا 655  2مجموع السداسي 
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  :  السداسي الثالث -  3
 

  نوع التقییم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعلیم
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  14-16

                    وحدات التعلیم األساسیة    
سا 4.30  سا 405  )إج( 1و ت أ  سا 4.30        18  6  سا 18  - 

التنظي  ل ي وال اتيجية سا 1.30 سا135  س سا 1.30    x x  6  2  سا 6  - 
التغ  اتيإدارة سا 1.30 سا135 س سا 1.30    x x 6  2  سا 6  - 

و النمو اتيجيات ل اس سا 1.30 سا135 التدو سا 1.30    x x 6  2  سا 6  - 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

      9  4  سا 6  -  سا 3.00  سا 3.00  سا 180 )إج( 1و ت م 
سي ال علوم البحث ية سا 1.30 سا 100   من سا 1.30  سا 3.40 -   2 5 x x  
للموارد اتيجية س دارة

ة شر   ال
سا 1.30 سا 80 سا 1.30    x x 4 2  سا 2.20 - 

                    شافیةتكوحدات التعلیم االس
سا 1.30  سا 40 )إج(1و ت إ         2  1  سا 1.10  -  - 

املنافسةو قان  سا 1.30  سا 40  ن سا 1.10 -  -   1 2 x x  
                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30  -  سا 30  )جإ(1و ت أ ف       1  1  د 30   
ية أجن سا 1.30  -  سا 30  لغة   x x  1  1  د 30  - 

      30  12  سا 25.40    د 30سا  10  سا 9.00  سا 655  3مجموع السداسي 
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  :السداسي الرابع -  4
  

قتصادية:  المیدان ة،العلوم التجار العلوم و سي   ال
 

سي    :الفرع ال  علوم
 

اتيجيةدارة   :التخصص   س
  
  

  )جوان/ماي(في نھایة السداسي  تناقش في االختصاص مذكرةإعداد  
  
سبو   السا م رصدة املعامل ا  

ال  18 - 24 العمل

املؤسسة بص  12 - 16 ال

 - - - امللتقيات

أخرى  )حدد(أعمال  - - - 

السدا 4مجموع  600 4 30 

  
  
بین المحاضرات والتطبیقات،   ایرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع(  :ینحوصلة شاملة للتكو -  5

   :)للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

فقية املجموع ستكشافية  ية  س ساسية املن ت                           ح  و

 محاضرة اس202.30 سا135 سا67.30 - سا405

ة سا202.30 سا135 - سا67.30 سا405 موج  أعمال

تطبيقية - - - - -  أعمال

 عمل سا 810 سا 270 سا52.30 سا22.30 سا1155

آخر  سا360  سا180  سا60  -  سا600 )املذكرةإعداد( عمل  

 املجموع سا1575 سا720 سا180 سا90 سا2565

صدةر  72 36 9 3 120  

عليمرصدة%  60 30 7 3 100 وحدة ل ل  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  اإلدارة االستراتیجیة   :عنوان الماستر
  ول     :السداسي

  أساسية وحدة   :الوحدة اسم
اتي  رفكالسمدار      :المادة اسم   س

  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
ذه ذكر( :أھداف التعلیم نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف كاملادة،ما ع أسطر   ) ثالثة

اتيجيةخصائصوصف  - س   القرارات
املقصود - ما ف وبعر اتيجية اتيجيةاإلس س   دارة
الفرق- م الناشئةف اتيجية س و املقصودة اتيجية س ن   ب
اتيجية- س دارة ات مستو ع   التعرف
اتيجة- س ن و ت نماذج م أ ع   التعرف

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي تمكناوصف وال ة املطلو عالطالبرف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من
    ).ك

سيبملام  - ال علم ات نظر و   مبادئ
التنظيم - ة السلوكيةنظر العلوم   و
ب - قملام سو ال ة   نظر
اتيجية- اس س(إدارة سا ل ثالث   ) سنة

للطالب(  :محتوى المادة ال العمل إ شارة مع مادة ل ل املفصل املحتوى تحديد ة    )إجبار

 مقدمة -
اتي - س الفكر  شأة
التصميممدر  -  سة
التخطيط -  مدرسة
التموقع -  مدرسة
املقاوالتية -  مدرسة
املعرفية -  املدرسة
التعلم -  مدرسة
السلطة -  مدرسة
الثقافية -  املدرسة
املحيط -  مدرسة
شكيلية - ال  املدرسة

  

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

 
نت،( : املراجع ان مواقع ، ومطبوعات املتوسط4) (إكتب أساسية   )مراجع

  
  بالعربية

د. د - و الق حمد أ. فاضل و مداخل ات، نظر اتيجية، س دارة ي، الطا حسون عع التوز و شر ل صفاء دار عمان،-مثلة،
2014  

و. د - الغال منصور محسن ر اتيجية. طا س دارة س، إدر صب محمد عمان،: وائل شر، لل وائل دار امل، مت م منظور
2006  

رة، - القا ية، العر النيل اتيجية،مجموعة س دارة إصالح، أحمد عالء ترجمة سادلر  2007فيليب
ةن - سكندر امعية، ا املعرفة دار ، اتي س التخطيط ـ خليل مر  1996يل
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  باللغات األجنبية

1- G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2e édition,  
2002 
2- McKierman.P – Historical evolution of strategic management, Tome2, Dartmouth  
England, Cambridge 1996  
3- Mintzberg H., Grandeur et décadence de la planification stratégique, Dunod, 1994 
4- Mintzberg.H, Ahlstrand.B et Lampel.J – Safari en pays stratégie, l’exploration des 
grands courants de la pensée stratégique, Village mondial, Paris 1999 
5- Strategor (collectif), Strategor, 4e édition, Dunod, 2005. 
6- Thiétart R.A., Xuereb, J.-M., Stratégies, Dunod, 2005. 

ن(  إ....امتحان مستمرة،مراقبة :طریقة التقییم و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
  
  

ع( ول :       السداسي   )تا
  أساسية عليموحدة    :الوحدة اسم

اتيجية         :اسم المادة س اليقظة و املعلومات   نظم
  6      :الرصید
  2  :  المعامل

  
ك( :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

املعلومات  - مية أ يان الت اتخاذ املعلومات نظام اتيجيةو س خار(قرارات يص و داخ   )يص
أ  - مختلف م   املعلوماتنظمةف
ع  - يةالتعرف اتيجيةما س كيف اليقظة املؤسسةو ا توظيف و ا تنظيم   ية
  

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي سطاوصف التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو عرف ن ر
  ).  ك

السوق  - بحوث و ق سو   ال
الصنا-   قتصاد
شأة- امل ات   نظر
حصاء-   مبادئ
  

   )إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( : محتوى المادة
املعلومات- نظام ية  ما
املؤسسة- تنظيم ضمن املعلومات نظام انة   م
املعلومات- أنظمة   أصناف
اليقظة- ية   ما
اليقظة- عملية الفاعلة   طراف
اليقظةأدوات-   نماذج
اليقظة-   أصناف
املنظمة- اليقظة وظيفة   كيفية



21                                                    دارة اإلستراتیجیةاإل : الماستر  عنوان           ةبعنا - اجي مختار بجامعة  :المؤسسة 
  

         2016/2017السنة الجامعیة    

القرارات- اتخاذ اليقظة و املعلومات نظام   دور

  )التقدیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلطة ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
  

نت،( : املراجع ان مواقع ، ومطبوعات املتوسط4) (إكتب أساسية   )مراجع

  باللغات األجنبية
K.Laudon & J.Laudon : Management des systèmes d’information Editeur : Pearson Education , 9ème 
édition. 

Robert Reix : Systèmes d’information et Management des organisations . Editions. Vuibert , Paris  

CNES Algerie (2004) Les exigences de mutation du système d’information économique et sociale" 
Contribution au débat national".CNES (2004) .disponible sur 
http://www.cnes.dz/cnes/document.htm 

10- Jakobiak,F. (2004) : L’intelligence économique: la comprendre, l’implanter, l’utiliser, Les 
Editions d’Organisation, Paris, 

11- Luhn, H.P. : ‟A Business Intelligence System”, IBM Journal, October 1958, p. 314 
12- Lesca, H., Caron, M.-L. : ‟Veille stratégique: créer une intelligence collective au sein de 
l’entreprise”, Revue française de Gestion, 105, 1995, pp. 58-68 
13- Martre, H. (1994), "Intelligence économique et stratégie des entreprises”, Rapport du 
Commissariat Général au Plan, Paris, La Documentation Française,  pp. 17-18 

  
  
  
  
  

ع( ول :  السداسي   )تا
عليم   :وحدة التعليم    أساسيةوحدة

ع   :املادة  املشار   إدارة
  6      :الرصيد
  2     :املعامل

  
ك( :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

ميتھ  - أ و املشروع ية ما ع    التعرف
املشروع- حياة دورة مراحل م   ف
قيادتھ- أساليب و تنفيذه و للمشروع التخطيط آليات   وصف

  
للمع( : مسبقة المطلوبةالمعارف ال تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ).  ك

التنظيمب ملام  -   مبادئ
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ات - القيادةنظر   أنماط
السلوكية- ات   النظر

  
  : محتوى المادة

 مقدمة -

املشروع - ية   ما

املشروع - حياة   دورة

املشروع -   تخطيط

املش -   روعتنفيذ

املشروع - إنجاز ق فر    (Coaching)قيادة

املشروع - رقابة و عة املشروع( متا إدارة القيادة   )لوحة

ع - املشار محفظة   إدارة

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج ممحاوالت(أعمال بحوث،إعداد ملقاالت، ي باملئة50)   صات ا ال متحان   باملئة50و

  

نت،(  :املراجع ان مواقع ، ومطبوعات املتوسط4) (إكتب أساسية   )مراجع
    باللغات األجنبية

Clifford F. Gray and Erik W. : Project Management: The Managerial Process, 2nd Edition ; Larson 
; McGraw-Hill/Irwin, 2003.  
Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr. :Project Management: A Managerial Approach, 5th 
Edition ;;John Wiley & Sons, inc. 2003 . 
Harold Kerzner, PH.D. : Project Management: A system approach to planning, scheduling and 
controlling ; 8th Edition ;; John Wiley & Sons, inc. 2003. 
 
 
 

  
  

ع(ول:     السداسي   )تا
عليم   :وحدة التعليم يةوحدة   من

التنظيمية  :املادة  الثقافة و اتيجية   س
  5   :الرصيد
  2  :املعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

ع  - التنظيميةمالتعرف الثقافة اونات تحليل ات مستو   و
التنظيميةفھم  - الثقافة املعتقدات( أثر و اتيجيات)القيم س ن و ت   ع
اتي- س التغ عيق أو سر ت أن التنظيمية للثقافة يمكن كيف   وصف
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للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي الطالاوصف تمكن وال ة املطلو عرف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من ب

  ).  ك
جتماع  - املنظمات( علم اجتماع   )علم
ة    - ة نظر ا و دس با   املعرفة

     
  : محتوى المادة

  مقدمة .1
التنظيمية1.1 الثقافة مية   أ
التنظيمية2.1 الثقافة ف   عار

التنظيمية. 2 الثقافة ات شاين( مستو إدغر   )نموذج
  القيم1.2          
  املعتقدات2.2          

  )Paradidigm(الضمنية) القناعات(الفرضيات3.2
التنظيمية. 3 الثقافة ونات الشبكة: م سيج(نموذج   الثقافية) ال

التنظيمية1.3           ل يا   ال
الرقابة2.3             أنظمة
ياو  الطقوس3.3           اليوميةالروتي   ت

ساط4.3           و   القصص
  الرموز 5.3          
السلطة6.3           ل  يا

الضمنية       7.3       الفرضيات
يدي. 4 وكي ديل دراسة حسب التنظي الثقافة   محددات
اتيجية. 5 س ن ّ و ت ع والقيم الثقافة   أثر

اتيجية1.3        س ون ت املقاو   النمط
التخطيط2.3          نمط
السابقة2.3       ات ا تراكم من النا املرح التغي اكمة(نمط امل ماعية وا الفردية ة   ) ا

للمنظمة. 6 ات س للسلوك تبعا التنظي الثقافة   توصيف
وسناو1.6        مايلز يف   )Miles and Snow(تص

اندي2.6          يف   )Handy(تص
التنظيمية. 7 التغي: الثقافة ومقاومة مود ا   مصدر

اتي1.7        س نحراف وم اروس(مف آي   ) مفارقة
التنظيمية2.7        الضمنية(الثقافة التفك) الفرضيات العلبة"عيق   "خارج

  )ة التقدیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلط( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع

   2014عمان،  -، دار األيام لنشر و التوزيعالعلوم السلوكيةالثقافة التنظيمية و األداء يف كمال بو الشرش، . د
  :باللغات األجنبية

G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2e édition,  2002. Chapitre 2 
E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, 1985 
C. Pumpin, The Essence of Corporate Strategy, Gower, 1987 
Miles,R.E. and Snow, CC., Organisation Strategy, structure and Process, Mac Graw-Hill, 1978 
Deal, T.and Kennedy, A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison Wesley, 1982 

 
  
  
  



24                                                    دارة اإلستراتیجیةاإل : الماستر  عنوان           ةبعنا - اجي مختار بجامعة  :المؤسسة 
  

         2016/2017السنة الجامعیة    

  
ع( ول  :   سداسيال   )تا

عليم   :وحدة التعليم يةوحدة   من
  مقاوالتية    :املادة 

  4       :الرصيد
  2       :املعامل

  
ك( :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

يم - املفا م أ ع املماالتعرف املقاوالتيةو ميدان   رسات

للمؤسسات- التنافسية القدرة رفع ار بت دور م   ف

القائمة- املؤسسات نطاق أوسع ع املقاولة روح و ار بت ن ب الوطيدة العالقة م   ف
ع - ئةالتعرف الب املنظمات الداخليةخصائص داخل املقاوالتية شطة و للسلوكيات   الداعمة

للمع( : معارف المسبقة المطلوبةال تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ). ك

 )تقدیم منتجات جدیدة(التسویق  -
  نظریات المنشأة -
  اقتصاد االبتكار   -

  : محتوى المادة
 مقدمة .1
واملقاوالتية .2 املقاول وم   مف

املقاول1.2        وم   مف
بة2.2        قر سميات عن املقاول وم مف املدير: تمي العمل، رب   املالك،

املقاوال. 3.2        وم   تيةمف
املقاوالتية.4.2        ات واملنظمة: مستو ماعة ا   الفرد،
ووظائفھ.5.3        املقاول   دور
للمقاول.6.3        صية ال   السمات

امل. 3 مستوى ع التنظيمية(ؤسسةاملقاوالتية املقاوالتية   )أو
املنظمة1.3 مستوى ع املقاوالتية وم بالداخل) Corporate entrepreneurship( مف   )Intrapreneurship(أو
املؤسسة2.3 مستوى ع واملقاوالتية ار بت ن ب   العالقة
املنظماتالفروق3.3 ن التقليدياملدارةاملنظماتواملقاولة  بأسلوباملدارةب اتي(باألسلوب س   )التخطيط
اتيجية3.3 س املقاوالتية وم    )Strategic entrepreneurship(مف

للمنظمة. 4 ي املقاوال التوجھ عاد   )Orientation entrepreneurial(أ

ئة.6 الب املنظمات الداخليةخصائص داخل املقاوالتية شطة و للسلوكيات   الداعمة

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: تقییمطریقة ال
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
  )املتوسطمراجع أساسية يف  4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :املراجع

  :بالعربية
ارنة،. د الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة عمان،الر الطباعة، و ع التوز و شر لل ة املس دار ،2008  

رشدي، د فر التطوعثمان والعمل ادة عمان،الر ع، التوز و شر لل الراية دار ،2012  
 :باللغات األجنبية

Drucker, P., Innovation and Entreprneurship, Harper Collins Publishers, 1985 
Hisrich, R.D, Peters, MP and Shephaerd, D. A, Entrereneurship, Mc Graw-Hill international, 8th 
Edition, 2010 
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Basso,O., Fayolle, A. et Bouchard, V., L’orientation entrepreneuriale, Revue Française de Gestion, 
No 195, 2009,  
Randerson, K. et  Fayolle, A., Management Entrepreneurial et Orientation Entrepreneuriale: Deux 
concepts si différents ? , Cahier de recherche n 2010-09 E4. 2010. <halshs-00534824> 
Fernez-Walch S., Romon F., Management de l’innovation, Vuibert, 2006 

  

  
  
  
  
  

ع( ول :     السداسي   )تا
استكشافية   :وحدة التعلیم عليم   وحدة

لكو قان:  اسم المادة املس حماية ئةون       الب
  2          :الرصید
  1    :    المعامل

  
ع(  :أھداف التعلیم أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) كذكر

ف - ئة عر الب و لك املس حماية ميدان زائري ا بالقانون   الطلبة
للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ).  ك
وأخ  - جتماعية املسؤولية و املؤسسات حوكمة أولية عمالمعارف   القيات
  

  : محتوى المادة

ع طالع عد املادة أستاذ لكيحدده املس حماية ن)2009/  03-09( قانون زائر ا ئة الب حماية قانون رقما( و لقانون

عموما2003 املؤرخ03/10 زائر ا ئة الب ماية ي القانو النظام    )و

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان :طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
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ع( ول     : السداسي   )تا
عليم   :وحدة التعلیم   أفقيةوحدة

      يةأجنلغة:     اسم المادة
  1          :الرصید
  1      :    المعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

  
اتع التعرف  - ةاملصط دار و يةةباللغقتصادية اديجن و امل ن   )البحوث(السياق
ننميةت  - املتعلم يقدرات الكتا و الشف التعب املراسالت( ع و ر التقار   )كتابة
  

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي الاوصف ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو عرف ن سطر تعليم،

  ).  ك
-   

  : محتوى المادة
بال - نصوص جندراسة دارةةيلغة مواضيع ناول اتيجيةت   س

وتحليل - مؤسسات دراسيةتجارب داعالقةذاتحاالت اتيجيةبمواضيع س    رة

  

  )دیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح للسلطة التق( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان      باملئة50و

  
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع

  
ك املادةختيار ي ألستاذ ة التقدير   للسلطة

  
  
  

ي :    السداسي   الثا
عليم   :وحدة التعلیم   أساسيةوحدة

عمال :  اسم المادة نماذج و القيمة       خلق
  6         :الرصید
  2     :    المعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

ع - ومالتعرف ويمف القيمة خلق و يانالقيمة ميت القيمةأ خلق اتيجيةة س   دارة
م - عملف يللمؤسساتماذا ون ل للز عليا قيمة خلق من انطالقا تنافسية ة م  تطور
كيف - م املؤسساف وتتخلق السوق املؤسسةستكيفالقيمة قيمة رفع أجل من ا عل   و

   
للمع( : المطلوبة المعارف المسبقة تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ).  ك
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قمعارف  - سو ال   أساسية
التنافسية- اتيجيات باالس   )بورتر(ملام

  : محتوى المادة
القيمة. 1 وخلق   القيمة
القيمة-     وم   مف

سبة-          بال لكالقيمة لك(للمس املس نظر   ) القيمة
لكة-          املس املوارد لفة(قيمة   ) الت
التبادلية-         الفع: القيمة البيع   سعر
املنتج-          ح ر امش و لك املس   فائض

القيمة-      خلق وم   مف
و -            استعمالية قيم ار بابت لك املس قيمة ادة نالز لك للمس   منافع
والتنظيم-            املوارد استخدام مجال ارات بابت القيمة ادة الوحدة(الز لفة ت وخفض نتاجية ن   ) تحس
التنافسية-           ة وامل القيمة خلق ن ب   العالقة

عمال-2 نماذج إ القيمة من   نتقال
القيمة-      اح س: "اق امن"التأس   لعرض
لك-      املس طرف من مدركة ة قو قيمة  خلق
القيمة-      سلسلة ضمن ا إدماج  النجاح
فعالة-      قيمة ذي عرض ر تطو و دع ا  .تفادي

عمال-3 امنة: نموذج قدرات ذي عرض   شكيل
عمال-        نموذج ملداخيل النموذ   البعد
ل-       يك ال عمالالبعد نموذج اليف   ت
عمال-       اليف: نموذج والت املداخيل ن ب   املواءمة

امتحان(: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م متح باملئة50)   ،إعداد يو ا ال   باملئة50ان

  
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
:بالعربية  

عمان،  -علي حسون الطائي، اإلدارة االستراتيجية، نظريات، مداخل و أمثلة، دار صفاء لنشر و التوزيع. فاضل محد القيسي و د. د
  6الفصل . 2014

  11الفصل    2007ء أمحد إصالح، اإلدارة االستراتيجية،جمموعة النيل العربية، القاهرة، فيليب سادلر ترمجة عال
    باللغات األجنبية

G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2e édition,  2002. 
Chapitre 4 
Strategor (collectif), Strategor, 4e édition, Dunod, 2005. 
Adler E., Lauriol J., « La segmentation, fondement de l’analyse stratégique », Harvard l’Expansion, 
Printemps 1986, pp. 99-112. 
Porter M.E., L'Avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance, InterÉditions, 1986 
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ي:     السداسي ع( الثا   )تا
عليم   :وحدة التعلیم   أساسيةوحدة

اتيجية    :  اسم المادة س القرارات اتخاذ ورة     س
  6         :الرصید
  2     :    المعامل

  
ع(  :أھداف التعلیم أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) كذكر

ع - القرار التعرف ورة س وم اتي مف س القرار  و
اتي - س القرار اتخاذ عملية لوصف وضعت ال النماذج مختلف  وصف
القرار - التخاذ املساعدة دوات م أ ع   التعرف

   
للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي مواصاوصف من الطالب تمكن وال ة املطلو كرف ع ن سطر التعليم، ذا   ).  لة

القرارأساسيةمعارف  - ة   نظر
ب- دارةساسيةاملبادئ ملام   علم
القرار- اتخاذ نماذج مقرر م س(ف سا ل ثالثة   )سنة

  : محتوى المادة
 منوذج الفاعل املعزول -1
 النموذج التنظيمي -2
 منوذج العقالنية احملدودة -3
 النموذج السياسي -4
 لنموذج الفوضويا -5

 ت و التحكم يف االستراتيجيةورة القراراسري
  منوذج السياسة التنظيمية -1
 (M. Ghertman)النموذج املتردد  -2
 املنطقي  التدرج  -6
 .التدرج املعريف  -7

 األدوات املساعدة على اختاذ القر ارات
  ...)لذهينشجرة القرار ،شبكة برت ، غانت ، نظرية األلعاب ، العصف ا( األدوات التقليدية -
  Systèmes experts et S.I.A.D) (األدوات املعلوماتية -

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان    باملئة50و

  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
:بالعربية  

عمان،  -علي حسون الطائي، اإلدارة االستراتيجية، نظريات، مداخل و أمثلة، دار صفاء لنشر و التوزيع. فاضل محد القيسي و د. د
  6الفصل . 2014

  11الفصل    2007ترمجة عالء أمحد إصالح، اإلدارة االستراتيجية،جمموعة النيل العربية، القاهرة، فيليب سادلر 
  باللغات األجنبية

Strategor (collectif), Strategor, 4e édition, Dunod, 2005. 
Oki (1991),décision support système,Okinawa international centre (1991) 4.  
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Mai (1991), la décision,Pierre le maître , Edition Hermès 1991 
H.A.Simon, « le nouveau management : la décision par les ordinateurs »., Economica.1980 24.  
H.A.Simon. « Administration et processus de décision », Economica 1983 
 
 
 

  
ي :     السداسي ع( الثا   )تا

عليم   :یموحدة التعل   أساسيةوحدة

اتي يصال  :  اسم المادة    س
  6      :الرصید
  2  :    المعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

ع - دالتعرف ميتھ أ و القيمة خلق و القيمة وم اتيجيةمف س   ارة
من - انطالقا تنافسية ة م تطور أن للمؤسسات يمكن كيف م ومف قيمةمف ون أعخلق  للز
ع - املؤسساكيفالتعرف وتتخلق السوق املؤسسةستكيفالقيمة قيمة رفع أجل من ا عل   و

   
للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي تمكناوصف وال ة املطلو سرف التعليم، ذا مواصلة من   الطالب

ك ع ن   ).  طر
  
قمعارف  - سو ال   أساسية
التنافسية- اتيجيات باالس   )بورتر(ملام

  محتوى المادة 
  مقدمة

I- الداخلية ئة الب   تحليل
املنظمة -1 قدرات و موارد  يص

املوارد. 1.1 تحليل منظور   للنجاح) RBV(تفس
امل. 2.1 تحليل اتيجيةأسس س والقدرات   وارد
والقدرات. 3.1 املوارد يفات  تص

التنافسية. 2 ة وامل والقدرات  املوارد
والقدرات.3 املوارد تقييم نماذج   عض

املا1.3      مع املنظمة(املقارنة أداء   ) تطور
الوظيفية2.3      القدرات   تقييم
القيمة3.3      سلسلة   تحليل

شاط4.3      ال قطاع معاي مع   املقارنة
املعروفة5.3      املمارسات أفضل مع   )Benchmarking(املقارنة

نموذج. 4 باستعمال الضعف و القوة نقاط  (LCAG) /(SWOT)يص
II -ارجية ا ئة الب   تحليل

ارجية .1 ا ئة الب وم  )املحيط(مف
ا  1.1 ئ ب للمنظمة تمثي  نموذج

عا2.1 اأ وتطور ارجية ا ئة الب حال توصيف  د
ا .2 ا تأث م وف للمنظمة العامة ئة الب  تحليل
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الديموغرافية. 1.2 والثقافية، جتماعية قتصادية، ات انية(املتغ والسياسية)الس والقانونية التكنولوجية ، 
العامة. 2.2 ة يو الب ات  تجا
ات. 3.2 و نار الس   تخطيط
  " بورتر"لـ" ةاملاس"نموذج. 4.2

املباشرة. 3 ارجية ا ئة الب   تحليل
ن1.3   واملنافس الصناعة    تحليل

العرض 1.1.3   تحليل
جاذبية2.1.3          الصناعة تحليل

الصناعة3.1.3        تطور بنمط بؤ   الت
اتيجية 4.3.3        س   املجموعات

السوق 2.3     )الطلب(تحليل
نموهم1.2.3         معدالت و   الطلب
السوق2.2.3         ائن(تجزئة الز جماعات   ) تحديد
ائن1.2.3         للز املدركة القيمة   تحليل

ديدات. 4 وال املتاحة الفرص   تقييم
اتيجية1.4 اس غور عن   البحث

البديلة1.1.4      الصناعات   اقتحام
د2.1.4      ا اتيجية س املجموعات   يدةرصد
الرا3.1.4      امل الت فرصة عن البحث و الشراء عب ُ ش ح   شر
التقليدية"قلب4.1.4      كمة ار(الصناعة" ا   )بت

سية2.4 الرئ النجاح عوامل ع   التعرف

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرةمراق  ة+   بة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  :بالعربية

 -، دار صفاء لنشر و التوزيعمداخل و أمثلةاإلدارة االستراتيجية، نظريات، علي حسون الطائي، . فاضل محد القيسي و د. د
  .178ص – 129الفصل الثالث،  ص .  2014عمان، 

، دار وائل للنشر، عمان، منظور منهجي متكامل: اإلدارة االستراتيجيةوائل حممد صبحي إدريس، . طاهر حمسن منصور الغاليب و. د
2006  

 - 249الفصل الرابع ص   2007، جمموعة النيل العربية، القاهرة، يةاإلدارة االستراتيجفيليب سادلر ترمجة عالء أمحد إصالح، 
  280ص

، دار الفاروق للنشر و اإلدارة االستراتيجيةالترمجة تيب توب خلدمات التعريب و الترمجة،/ كراج. كراج و روبرت م. جيمس س
  2003التوزيع القاهرة، 
  :باللغات األجنبية

G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Management Stratégique, Pearson Education France, 2e édition,  
2002 
Strategor (collectif), Strategor, 4e édition, Dunod, 2005. Chapitre 3 pp. 129-193 
Porter M.E., Choix stratégiques et concurrence : techniques d’analyse des secteurs et de la 
concurrence dans l’industrie, Economica, 1982.  
Porter M.E., L'Avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance, InterÉditions, 1986 
Raymond A. Thiétart, La stratégie d’entreprise, Mc Graw Hill, Paris, 1986. 
Jean-Luc Arrègle: Analyse Resource Based et identification des actifs stratégiques. Revue Française 
de Gestion, Mars-Avril 1996. 
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Stalk, P. Evans, L.E. Shulman : Competing on Capabilities : The New Rules of Corporate Strategy. 
Harvard Business Review, Mars-Avril, 1992. 

  
  
  
  

  )تابع( نيالثا : السداسي
عليم : وحدة التعلیم يةوحدة   من

املعرفة  :المادة    إدارة
  5 : الرصید

  2  :المعامل
  

ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر
املعرفة - إدارة و املعرفة وم مف ع  التعرف
املعر  - دور م املتفردة( فةف الكفاءات ة، املحور الكفاءات اتيجية) الكفاءات، س املؤسسة موارد من موردا ا  بصف
ما - ملنظمة سبة بال القيمة صنع قلب أصبحت املعرفة أن كيف يان  ت
  
للمع( : لمعارف المسبقة المطلوبةا تفصي التعليماوصف ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو عرف ن سطر ،

  ).  ك
التعلم - ة  نظر
السلوكية - العلوم عامة    مبادئ
  

  : محتوى المادة
 مقدمة .1

املعرفة 1.1 إدارة ع والقدرة املعرفة مية ديد"أ ا  " قتصاد
املنظمات 1.2 والتجديد ار بت مصدر  املعرفة

ات. 2 واملصط يم  املفا
  املعلومات1.2
  املعرفة2.2
الديناميكيةالكفاء3.2 الكفاءات و ساسية   ات
التنظي4.2 و الفردي   التعلم

مادية. 3 ال كموارد املعرفة للمنظمة(خصائص املادية صول و املوارد مع  )باملقارنة

املعرفة؟. 4 خلق   عملية
حسب 1.3 املعرفة صنع خطوات يف  Takeuchiو Nonaka تص
ن2.3 السلوكي حسب التنظي نالت: التعلم لقت ا ذو والتعلم الواحدة لقة ا ذو   )  SchönArgyris and(علم

ن3.3   التطور ن املنظر الديناميكية( آراء   ) الكفاءات

املتعلمة.  5 املنظمات   خصائص

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ا( إ....مراقبة ك ُ ني و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح   )ل
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان       باملئة50و

نت،( : املراجع ان مواقع ، ومطبوعات املتوسط4) (إكتب أساسية  مراجع
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ية   بالعر

دفلن الي/ كيث شادن املعلوماتاترجمة عصر املعرفة و سان معرفة: ، إ املعلومات ل اض،تحو الر العبيقان، مكتبة ،2001  

ية جن   باللغات
Clark, T and Clegg, Changing Paradigms the Transformation of Management Knowledge for the 21 
Century, Harper Collins, 2000 
Nonaka I., Takeuchi H., Ingham M., La connaissance créatrice : la dynamique de l'entreprise 
apprenante, De Boeck, 1997. 
Korlof , Bengt, Le Knowledge Management : la nouvelle source de richesse des entreprises, Ed. 
d’Organisation, 1999.   
Jean-Maurice Bruneau, Jean-François Pujos: Le management des connaissances dans l'entreprise. 
Ressources humaines et systèmes d'information. Les Editions d'organisation, Paris 1992. 
R.R. Nelson, S.G. Winter: An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 1982. 
Stalk, P. Evans, L.E. Shulman : Competing on Capabilities : The New Rules of Corporate Strategy. 
Harvard Business Review, Mars-Avril, 1992. 
Thomas A. Stewart: Your Company's Most Valuable Asset: Intellectaul capital, new ways to built it 
and measure it. FORTUNE, October 3, 1994 
 

  
  
  
  
  
  

  )تابع( الثاني:  السداسي
عليم : وحدة التعلیم يةوحدة   من

داري    :اسم المادة ر التحر و   تصال
  4      :الرصید
  2       :املعامل

املادة( :أھداف  التعلیم ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع يفرض ما عثالثة،ذكر   ).كأسطر

ذلك و املثال، سبل ع التوظيف، طلب و الذاتية ة الس وإعداد تخصصھ، مجال تصال و إداري ر تحر من الطالب ن تمك

الثالث اللغات   .باستعمال

التعليم(:المعارف المسبقة المطلوبة ذا مواصلة من الطالب تمكن ال و ة املطلو للمعارف تفصي عسطر ،وصف ن

 ).ك
ة( : محتوى المادة معإجبار مادة ل ل املفصل املحتوى للطالبإ شارةتحديد ال   ).العمل

  :مقدمة

توظيف-1 طلب رسالة ر   .تحر

الذاتية-2 ة الس ر   .تحر

مة-3 بم القيام عن ر تقر ر   .تحر

دارة-4 مجلس أعضاء الجتماع دعوة ر   .تحر

حو -5 ر تقر ر دارةتحر مجلس أو معية ا أمام وعرضھ للمؤسسة املا الوضع   .ل
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الطلبة-6 من بطلب أخرى   .مواضيع

امتحان :طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   ).ي

ة املوج عمال نقطة أساس ع عمال تقييم ي%50يتم ا ال متحان  .%50و

نت،مطبوعات،كتب(:المراجع  ان   ).ا،مواقع
أستاذ ا اللغة(املادةيختار ية: بحسب وإنجل سية فر ية، املجالعر بحسب و ،(. 

  

 
  
  
  

ي :   السداسي ع(الثا   )تا

عليم  :وحدة التعلیم   استكشافيةوحدة

اتيجيةدارة  :   المادةاسم  املتوسطةس و ة الصغ املؤسسة   و
  2  :یدالرص

  1 : المعامل
 

  : محتوى المادة
قتصاد. 1 ا مي أ و واملتوسطة ة الصغ املنظمات ية  ما

املتوسطة1.1 و ة الصغ املؤسسات ف   عر

جتماعية2.1 و قتصادية التنمية ا دور و املتوسطة و ة الصغ املؤسسات مية   أ

يف3.1 تص و املتوسطة و ة الصغ املؤسسات املختلفةأنواع ا   ا

املحيط. 2 وتحديات املتوسطة و ة الصغ املؤسسات   خصائص

       

واملتوسطة. . 3 ة الصغ املؤسسات تواجھ ال   التحديات

ل1.3     بالتمو املتعلقة   املشكالت

تنافسية2.3     ة مل امتالك إ املتوسطة و ة الصغ املؤسسات وحاجة ة القو التنافسية   الضغوط

سية3.3     الرئ النجاح عوامل ع للتعرف واملنافسة السوق عن الالزمة املعلومات إ املستمرة اجة   ا

اتيجية. 4 س دارة إ واملتوسطة ة الصغ املؤسسات حاجة   خصوصيات

ة1.3     رؤ وصول مية اتي) vision(أ س ا) املدير-املالك(املدير عضاء با  ملؤسسةإ

القرار  2.3 مراكز إ و من املعلومات يوصل ومرن سيط معلومات نظام إ اجة   ا

لة3.3      ي ال قليلة و رسمية غ   عمليات

متوسطة. 4 و ة صغ مؤسسة ضعف مواطن و قوة مواطن يص   كيفية

املتوسطة. 5 و ة الصغ للمنظمات اتيجية س يارات   ا
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اتيجية1.5     التموقعاس أو ك   " وكر"ال

التقاول 2.5     اتيجية   اس

التعاون 3.5     اتيجيات   اس

املح1. 3.5        السياق التجذر اتيجية الصناعية: إس العناقيد أو املحلية ات الشب وم   مف

الباطن2. 2.4        من   املقاولة

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان        باملئة50و

 

  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع
  : بالعربیة

س - رشدي ع،محمد التوز و شر لل الزمان س جل دار املتوسطة، و ة الصغ املؤسسات اتيجية س دارة ي، لطا
ردن ، عمان ، أو   2014طبعة

 باللغات األجنبیة
- Berger M., Boudeville J., Management stratégique des PME/PMI. Guide Méthodologique, 
Economica, 1991. 

  
  
 
  
  
 
  
  

يال:     يالسداس ع( ثا   )تا
عليم   :وحدة التعلیم   أفقيةوحدة

يلغة:     اسم المادة       ةأجن
  1          :الرصید
  1     :    المعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

  
ةاملصطع التعرف  - دار و قتصادية ادييةجن لغةالبات و امل ن   )البحوث(السياق
ننميةت  - املتعلم يقدرات الكتا و الشف التعب املراسالت( ع و ر التقار   )كتابة
  

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي ذااوصف مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو عرف ن سطر التعليم،

  ).  ك

  : محتوى المادة
ب - نصوص ية  لغةالدراسة دارة جن مواضيع ناول اتيجيةت    س
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نجاح تحليل - دراسيةوقصص داعالقةذاتحاالت اتيجيةرةبمواضيع ية  لغةالب س    جن

  

  )للسلطة التقدیریة لفریق التكوین یُترك الترجیح ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان        باملئة50و

  
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
ك ألستاختيار ي ة التقدير املادةللسلطة   ذ

  

  

 

  الثالث :السداسي 
أساسية : وحدة التعلیم عليم    وحدة

التنظيمي   :المادةاسم  ل ي وال اتيجية   س
  6      :الرصید
  2     :المعامل

ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر
أنو  - اوصف عيو و ا مزايا و سية الرئ التنظيمية ل يا ال   اع
ا - ل املناسبة الظروف و سية الرئ التنظيمية ورات الس  وصف
النجاح - عيق أو ع أن ا يمك ارجية ا و الداخلية التفاعالت إدارة أن كيف يان  ت
يا - ال و التفاعالت ن ب مع ا خالل من لية ي ال أش ع صول ا يمكن كيف وراتوصف الس و  ل

ب - مين ا وضع ال لية ي ال ال ش   غر وصف

للمع( : لمعارف المسبقة المطلوبةا تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف
  ).  ك

التنظيم - ات مقار و ات  نظر
املؤسسة - تنظيم و ل  يا
  

  :محتوى المادة
  : مقدمة .1

ي 1.1 ال وم التنظيمف  ل
املوقفية 1.2 ة النظر حسب ومحدداتھ التنظي ل ي  ال
خية 1.3 التار شاندلر د ِألفر ة اتيجية: مقار س بع ي التنظي ل ي   ال
لية 1.4 الش ة الوقت): Configurationnelle(املقار نفس التنظي ل ي وال اتيجية  س

يك .2 ال ل الش عاد للتنظيم(أ ى الك عاد  )أو
التنظيمية1.2 ل يا  ال
ورات(العمليات2.2   )الس
املنظمة3.2 وحدود   التفاعالت
املنظمة4.2 اتيجية اس مع و ا عض مع يك ال ل الش عناصر توافق من التأكد مية   أ
التنظي5.2 ل الش اختيار املؤثرة   العوامل

التنظيمية. 3 ل يا ال بأنواع  التذك
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بالعملي. 4 وافزاأنظمة(اتالتذك ا نظم ا، وعمل الوحدات شطة أ ع   )لرقابة
املباشر1.4        شراف
والرقابة2.4      التخطيط   أنظمة
داء3.4      مؤشرات و داف   أ
السوق4.4        آليات
السلوك6.4      معاي توحيد و القيم ق طر عن والتحكم التنظيمية(الرقابة   )الثقافة
صية7.4      ال والدوافع الذاتية   الرقابة

املنظمة. 6 وحدود الداخلية   التفاعالت
ة1.6 والالمركز ة املركز ن ب   املفاضلة
اتيجية2.6 س   3املراقبة
املنظمة3.6 ي: حدود الشب التعاون شطة، ج   تخر

النمطية. 7 لية ي ال ال برغ(ش مين   )ي
ساسي1.7     ونات للمنظمةامل   ة
ااش2.7     خصائص و النمطية   ل

سيط1.2.7        ال ل   الش
انيكية2.2.7        املي وقراطية   الب
نية3.2.7        امل وقراطية ف( الب   )ةاملح
املبتكرة4.2.7          )املبدعة(املنظمة
املشروع4.2.7        فرق   ) Adhocracies(منظمات

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....راقبة مستمرة، امتحانم: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان        باملئة50و

  
نت،( : املراجع ان مواقع ، ومطبوعات امل4) (إكتب أساسية   )توسطمراجع

ية    :بالعر
Mintzberg H., Structure et dynamique des organisations, Éditions d'Organisation, 1982.  
Mintzberg H., Le management, voyage au centre des organisations, Éditions d'Organisation, 1990 
Ettighoffer D., L'entreprise virtuelle ou les nouveaux modes de travail, 2e édition, Odile Jacob, 
2000.  
Josserand E., « Le pilotage des réseaux. Fondements des capacités dynamiques de l'entreprise », 
Revue Française de Gestion, vol. 33/175 
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ع( الثالث  :السداسي   )تا
أساسية :وحدة التعلیم عليم    وحدة

اتي :المادة اسم  س التغي   إدارة
      6     :الرصید
  2     :المعامل

  
ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

ع - اتي التعرف س التغي أنواع   مختلف
وم - مف القوى "توضيح ميدان مقاومة" تحليل مصادر ع التعرف من ننا ّ مك ُ ي كيف م ف و الثقا سيج ال ع القائم

ا التغي تجاوز املستخدمة الروافع  و
اتي - س التغي قيادة أساليب م أ ع  التعرف
التغي - س ت الرموز و اليومية يات الروتي توظيف يمكن كيف   شرح

   
للمعو ( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي عاصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ).  ك
التنظيمية - بص(الثقافة املعتقدات و التغيالقيم ملقاومة مصدرا ا  )ف
ورات - الس و النظم مختلف و التنظيمية ل يا مصدرابص(ال ا مف و التغيللتصلب  )قاومة
  

  :محتوى المادة
اتي: دمةمق .3 س للتغي النظري   طار

اتي 3.1 س للتغي الدافعة  سباب
اتي 3.2 س والتغي التنظي التغي ف   عر
اتي 3.3 س التغي  أنواع
بالسياق 3.4 اتي س التغي  ارتباط

اتي .4 س التغي مقاومة مصادر و  أنماط
الفردية1.2 ولوجية(سباب  )السي
التنظيمية2.2 يمنة: الثقافة امل واملتقدات   القيم

للمنظمة. 3 ن الرا الوضع  يص
باملنظمة1.3 اص ا السياق م ف مية  أ
الثقا2.2 السياق   عناصر
القوى3.2 ميدان ن(تحليل لو   )ورت

التغي. 4 دوار: قيادة و اتيجيات   س
املقاوم1.4      من التقليل اتيجيات   ةاس
التغي2.4      عملية قيادة شارون: دوار املس ، الوسطى، دارة ، التغي مشروع مسئول ، اتي س   القائد

اتي. 5 س التغي   روافع
الرقابة1.5      ونظم التنظيمية ل يا   ال

اليومية2.5       التنظيمية نات   الروت
  ةالرمز ) املسارات(العمليات3.5      
السياسية4.5       والعمليات السلطة   لعبة
للتغي6.5       اجة ا تبليغ   ضرورة

اتي. 6 س والتغي التنظي   التعلم
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  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
  املراجع بالعربية

مختار،. د محمد أحمد محمد ا حسن التنظيإدارة اتيجيات: لتغي س و دات. املصادر التور و ق سو لل املتحدة ية العر  .الشركة
2014  

  املراجع بالفرنسية
G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2e édition,  2002  
Chapitre 11  
Balogun J., Hope Hailey V., Viardoté, Stratégies du changement, 2e édition, Pearson éducation, 
2005. 
Raimbault M., Saussois J.-M., Organiser le changement, Éditions d’Organisation, 1983. 
Guy Jacob: Le reengineering : l'entreprise reconfigurée. Editions Hermes, Paris, 1994 

  
  

ع( الثالث: السداسي    )تا
أساسية :حدة التعلیمو عليم    وحدة

النمو :المادة اسم  اتيجيات ل إس   والتدو
   6  :الرصید
  2  :المعامل

ك(  :أھداف التعلیم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر
ع - النمومالتعرف نماذج ار(   ختف ا و  )الداخ
م - شاطف ال ل تدو اتيجية اس  مضمون
ع - االتعرف شاط ل تدو املؤسسات ا بع ت أن يمكن ال اتيجيات س   مختلف

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة  تفصي كاوصف ع ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو   ).  رف
الد    - النمو اتجيات اراس ا و ل(اخ س سا ل ثالثة سنة   )د.م.مقرر
   )ة(الدو)التجار( قتصاد    -
الدو   - ق سو   ال

  :محتوى المادة
  مقدمة .1
ار(النمونماذج .2 ا و  )الداخ
ل .3  التدو

شاط.1.3 ال ل تدو وم  مف
شاط .2.3 ال ل تدو اتيجية اس اج الن الدافعة  سباب
سواق .3.3 التعامل املؤسساتخصوصيات ع ا يفرض ال ضافية   والقيود
الدولية. 4.3 سواق للتنافس سية الرئ   عاد

الدولية.1.4.3 سواق إ الدخول نمط  تحديد
عاملية. 2.4.3 بمواصفات منتجات  تصميم
الدولية.3.4.3 سواق الشركة شاطات مراكز   اختيار

التصدير. 4 اتيجيات  اس
ف1.4 التصديرعر  شاط
املباشر2.4 غ ع(التصدير التوز عقد و الة الو   )عقد
املباشر3.4 املستورد(التصدير البلد تمثيليات أو خاصة دائرة   )استحداث
املباشر4.4 غ و املباشر التصدير عمليات ن ب املفاضلة   معاي
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املباشر.  5 ثمار س اتيجية  اس
جن. 1.5 ثمار س ف  املباشرعر
املباشر. 2.5 جن ثمار امل: س بال اململوكة نتاج فروع إ ع التوز فرع   من
البلدان.  3.5 املباشر ثمار س اذبية املحددة   العوامل
املحلية.  4.5 السوق ظروف مع التكيف إ اجة   ا

التعاون.6 اتيجيات التعاقدية(اس   )نظمة
ات1.6 اس رات التعاون م  يجيات
التعاون 2.6 اتيجيات اس وأنواع ال   أش
التعاون 3.6 اتيجيات اس  مزايا
التعاون . 4.6 اتيجيات اس   عيوب

ية.7 جن سواق إ الدخول اتيجية اس اختيار  معاي
لفة؟. 1.7   ت بأي و للنقل قابل املنتج   ل
التنافسية. 2.7   ة امل نقل   قابلية

اتقابلي. 3.7 الشر ن ب املوارد نقل   ة
  

امتحان: طریقة التقییم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

موا( : املراجع ، ومطبوعات نت،كتب ان املتوسط4) (إقع أساسية   )مراجع
  بالعربية

مختار،.د محمد أحمد محمد اتيجيةحسن س ات،: دارة والنظر يم قاملفا سو لل املتحدة ية العر الشركة
رة، القا دات،    2008والتور

ية جن   باللغات
Lemaire, J. P., Stratégies d'internationalisation ,3e édition. Dunod.  2013.  Pages : 370 
Helfer, JP, Kalika, M et Orsoni, J, Management : stratégie et organisation, 6ème edition, 2002. Pages 
416 
Helfer,JP et Orson, J, Marketing ; 8éme Edition, 1999. Pages 
 
 

ع(الثالث :السداسي    )تا
عليم :وحدة التعلیم يوحدة   ةمن
البحث :اسم المادة  ية سيمن ال   علوم

  5    :الرصید
 2   :المعامل

 
ك(  :أهداف التعليم ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر

سي ال علوم البحث خصائص ع  التعرف
خص و الفلسفية املنطلقات ع يدالتعرف ا البحث   ائص

اختيار من الطالب ن ةتمك بحثھمقار ملشروع مناسبة ية  من
النو البحث و الك البحث الدراسة عينات ن و ت كيفية ع  التعرف

ا تحليل و ا جمع املختلفة التقنيات و البيانات أنواع ع  التعرف
توثيق قواعد و البحث ر تقر إعداد كيفية ع ادالتعرف ش س و املعلومات  مصدر

  
للمع( : ملعارف املسبقة املطلوبةا تفصي ناوصف سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو كرف   ).    ع
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املنطق- عامة   مبادئ
حتما- و الوصفي حصاء طرق و   مبادئ

  :حمتوى املادة
 عامةمقدمة. 1

وطبي1.1 سيالبحث ال علوم البحث   عة

املن2.1 ن ب ية) Method (التمي   )Methodology(واملن

ال  3.1 املراحل و طوات  للبحثعامةا

الفلسفية. 2   للبحثاملرجعيات

ية1.2          املن خياراتھ ع ا ا وتأث سي ال علوم الباحث معتقدات منظومة مية    أ

ي 2.2          والقيم مفا ستومولوجيا نطولوجيا،   خالقيةم

التأو3.2          املنظور ، الوض يو املنظور البنا  املنظور

ية  4.3  املن ات املختلط: املقار املنطق ي، ستقرا املنطق ، تا ست   املنطق

النو   5.3         والبحث الك      البحث

موضوع . 3       البحث)لةمش( تحديد

البحث1.3 لة مش وم  مف

ارم2.3 أف لة" صادر   البحث" مش

بحث3.3 مشروع إ ا ل وتحو البحث لة مش   التدقيق

م 4.3            لةصياغة املختلفةاملنالبحثش الفلسفية ي( اظ البنا و التأو ،   )الوض

البحث . 5       تصميم

وم  1.5             البحثتصميممف

البحث2.5           من التفس : الغرض الوصف، بؤو ستكشاف،   الت

اتيجيات 3.5           والنواس الك   البحث

اتيجيات 4.5           النواس   البحث

الطولية   5.5 والبحوث املقطعية   البحوث

البيانات.  6      جمع طرق و   املعاينة

ا 1.6      اختيار طرق و   العينة

الك2.6          البحث البيانات جمع   طرق

النو 3.6      البحث البيانات جمع   طرق

النو4.6          و الك ن البحث البيانات عرض و تحليل  طرق

البحث.   7 ر تقر   إعداد

البحث1.7      ر تقار   أنواع

ر 2.7      تقر   البحثعناصر

اد3.7      ش س و البيانات مصدر توثيق   قواعد

  
امتحان: طريقة التقييم مستمرة، ن( إ....مراقبة و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح ال ك ُ   )ي

مستمرة  ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان   باملئة50و

  
نت،(: املراجع ان مواقع ، ومطبوعات املتوسط4) (إكتب أساسية   )مراجع

ية   :بالعر
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د.د - و قندل ي،. عامر السامرا النوإيمان و الك العل عالبحث التوز و شر لل العلمية اليازوري دار أمثلة، و مداخل ات، نظر عمان،-،
2008   

لزعر،. د - يةع املعارفمن دار عنابة، زائر(،   2012،)ا
ية جن   :باللغات

-Thietart, R.A. et coll., Méthodes de recherche en management, Dunod, 3e edition,  2007 
-Saunders, M., Lewis, P. and Thornhall, A., Research Methods for Business Students, 5th edition, 2007  
-Usunier J.C., Easterby-Smith M. et Thorpe R., Introduction à la recherche en gestion, Économica, Paris, 1993 

  
  

ع(لثالثا:    السداسي   )تا

عليم  :وحدة التعلیم   استكشافيةوحدة

ة   :   المادةاسم  شر ال للموارد اتيجية س   دارة
  4  :الرصید
  2 : المعامل

  
يف (  :أھداف التعلیم ما كذكر ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع   ) ض

اصة ا اتيجيات س صياغة املتمثل و اتيجية س دارة مجاالت أحد ع البالتعرف ةاملوارد شر  

  
الط( :المعارف المسبقة المطلوبة  تمكن ال و ة املطلو للمعارف تفصي التعليموصف ذا مواصلة من ع،الب ن سطر

  ).ك

ةئمباد شر ال املوارد إدارة و عمال .إدارة  

 

  محتوى المادة
ية - 1 اتيجية دارة ما ة للموارد س شر  ال

ف، - داف مية التعر  . و

اتيجية - ة املوارد إس شر اتيجية ال  . املنظمة وإس

عاد - اتيجية دارة أ ة للموارد س شر  ال

اتيجية تصميم نماذج -    2 ة املوارد إس شر  : ال

 . املنظمة موارد ع القائم البي التفاعل نموذج -

ش جامعة نموذج -  .وورو

 . ارفارد جامعة نموذج -

اتي التطابق نموذج -   .س

اتي التحول  -    3 ة املوارد إدارة وظائف  س شر     ال

اتيج -   4 ة املوارد ياتإس شر    ال

اتي التخطيط - ة للموارد س شر   ال

شري  املال رأس إدارة -  ال

اتيجية - ن إس ن تمك   العامل
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اتيجية - ق إس سو   الداخ ال

ونية دارة - ة للموارد لك شر   ال

ة للموارد الدولية دارة - شر   ال

امتحان :طریقة التقییم مستمرة، ك( إ....مراقبة ُ ني و الت ق لفر ة التقدير للسلطة جيح   )ال

ة املوج عمال نقطة أساس ع عمال تقييم ي%50يتم ا ال متحان   .%50و
  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،(  :المراجع

  
  بالعربية

  2007، دار وائل للنشر، 2،ط-جيمدخل استراتي -ادارة املوارد البشرية : سهيلة حممد عباس -
  2003،مصر ،  -رؤية استراتيجية –ادارة املوارد البشرية : عادل حممد زايد -
 ،دار وائل للنشر،عمان االردن،1ادارة املوارد البشرية يف القرن الواحد و العشرين،ط :عبد الباري ابراهيم ذرة و زهري نعيم الصباغ -

2008  
  باللغات األجنبية

 
-Daniel Belet, Devenir une vraie entreprise apprenante, les meilleurs  pratiques, Edition 
d’organisation, Paris, 2003. 

  
 
 

ع( ثالثال:     السداسي   )تا
عليم   :وحدة التعلیم   ستكشافية وحدة

املنافسةقانو : اسم المادة       ن

  2  :الرصید
  1  :المعامل

  
م(  :أھداف التعلیم كذكر ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف   ) ا

  
نع التعرف  - عاتالقوان شر ال ضو و سواق تنظيم مجال ة زائر املنافسةبا    ط
  

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي مواصلاوصف من الطالب تمكن وال ة املطلو عرف ن سطر التعليم، ذا ة

  ).  ك

  : محتوى المادة
اصة ا ة زائر ا القانونية النصوص   املوضوعبشرح

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ي+      باملئة50  مراقبة ا ال        باملئة50متحان

  
  

  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
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الصلة - ذات ة زائر ا ن  القوان

املوضوع - املتخصصة   املراجع

  
  

ع( ثالثال:     السداسي   )تا
عليم   :وحدة التعلیم   أفقيةوحدة

     يةأجنلغة:     اسم المادة
  1     :الرصید
  1  :  المعامل

  
ك(  :اف التعلیمأھد ع أسطر ثالثة املادة، ذه نجاحھ عد الت مؤ من سابھ اك الطالب ع ض يف ما   ) ذكر
  
ةع التعرف  - دار و قتصادية ات ادي   يةجن لغةالباملصط و امل ن   )البحوث(السياق
ننميةت  - املتعلم الشفقدرات التعب يع الكتا املراسالت( و و ر التقار   )كتابة
  

للمع( : المعارف المسبقة المطلوبة تفصي عاوصف ن سطر التعليم، ذا مواصلة من الطالب تمكن وال ة املطلو رف

  ).  ك

  : محتوى المادة
بال - نصوص دارة   يةجنلغةدراسة مواضيع ناول اتيجيةت    س

مؤستحليل - وتجارب دراسيةسات داعالقةذاتحاالت اتيجيةبمواضيع س    رة

  

  )یُترك الترجیح للسلطة التقدیریة لفریق التكوین ( إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طریقة التقییم
مستمرة ة+   مراقبة موج بحوثمحاوالت(أعمال ملقاالت، صات م ي باملئة50)   ،إعداد ا ال متحان        ئةبامل50و

  
  

  )مراجع أساسية يف املتوسط 4) (إخل كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : املراجع
  

ك املادةختيار  ي ألستاذ ة التقدير   للسلطة
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V -  االتفاقیات /العقود  
  
  
  
  ال

  
  

   ) الورقي  للتكوين بامللف االتفاقيات والعقود رفق ت ،إذا كانت نعم(  
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
  ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

  ) ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة( 
  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان  :الموضوع
  

عن  عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج ).                  أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

  .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماسترالماستر 

  

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة 

  

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،  -

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 كة في لجان المناقشة ،المشار -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ
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  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )مفي حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة( 
  

  :الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

  :شروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا الم

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو  -

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا  رسیتم تسخی

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .المشروع خارجیا لھذامنسقا )*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :رسمي للمؤسسةالختم ال

  
  

  


