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  الفھرس
  
 

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

 -------------------------------------- شروط االلتحاق  .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 
 .........................................................أطیرقدرات الت .ز 

  -----------------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة -4
  ----------------------------------- اساتذة المؤسسة المتدخلین في االختصاص  - أ

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

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

 
II- التنظیم السداسي للتعلیم بطاقة  ------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسي األول -1
 -------------------------------------------------السداسي الثاني -2
 ------------------------------------------------السداسي الثالث -3
 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4
 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوین -5
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  بطاقة تعریف الماستر
  )تعبئة كل الخانات إجباري (  
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 :تحدید مكان التكوین - 1
 ةباجي مختار عناب، جامعة  و علوم التسییر یةعلوم االقتصادال كلیة 
  علوم التسییر :قسم 

  
 
  (*):المشاركون في التكوین  -2

  :سات الجامعیة األخرىالمؤس -
  

  
  
 :المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون -

  
  

  
  
 :الشركاء الدولیون األجانب  -
  
  
  
  
  إدراج االتفاقیات الخاصة بالتكوین في المالحق. 

  
  

   :إطار وأھداف التكوین - 3
  

اق اللتحتحدید تخصصات النموذجیة للیسانس التي تسمح با(شروط االلتحاق  -أ      
  )الماستر المعني   بالتكوین في

 لیسانس تخصص ادارة االعمال -
  لیسانس تخصص تسییر الموارد البشریة  -
  

سطر على أكثر  20الكفاءات المستھدفة ،المعارف المكتسبة عند نھایة التكوین ،( أھداف التكوین -ب   
 )تقدیر
  

ھارات في مجال تسییر الموارد الم من خالل اكتسابھم المستوى العلمي و التقني للطلبة رفع -
 البشریة

 جمیع انشطة وظیفة تسییر الموارد البشریة إلدارةالالزمة  المعارفتزوید الطلبة ب -
تلبیة حاجیات المؤسسات الوطنیة من جانب الكفاءات البشریة القادرة على ادارة و تسییر  -

  الموارد البشریة



6 تسییر الموارد البشریة                                 : عنوان الماستر                                 جامعة باجي مختار عنابة :المؤسسة 
                                           

            2016/2017: السنة الجامعیة 

  التكوینلمتابعة  الدارة المتقدمة للموارد البشریةفي حقول ا ر قدرة الطالب و تحضیره اكثر عمقاتطوی -
   على مستوى الدكتوراه 

       
  )سطر على األكثر 20 –فیما یخص االندماج المھني ( المؤھالت والقدرات المستھدفة - ج

یرمي ھذا التكوین الى تطویر مؤھالت و قدرات تسمح للطالب المتخرج ان یمارس مناصب 
  . سسات  بصفة عامة و ادارة الموارد البشریة بصفة خاصةعدیدة في مجال ادارة المؤ

  
  القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي الشھادات الجامعیة -د
و تلبیة احتیاجات المؤسسات االقتصادیة و االدارات العمومیة لرفع مستوى  دعم التشغیلیة -

   االداء 
  یق نوعیة في ادارة الموارد البشریة و تمكین المؤسسات من تحقتلبیة متطلبات التوظیف  -
 تلبیة سوق العمل المحلي و الوطني  من الكفاءات المدربة القادرة على تحمل المسؤولیة -

النجاح برامج تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بما یتماشى مع القدرات الضروریة 
  .لمواجھة المنافسة

  
  :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

دارة االعمال في الفروع المختلفة  المتالكھ المؤھالت الالزمة متابعة دراستھ یمكن للطالب عند ا
 .على مستوى الدكتوراه

 
  :مؤشرات متابعة التكوین  -و
متابعة المشروع بواسطة التقییم المتواصل لسیر الدروس النظریة في المحاضرات و یتم     

  .ت حالةدراسا  الدروس التطبیقیة في األعمال الموجھة إضافة إلى
   
   :قدرات التأطیر -ز

   20: عدد الطلبة الممكن التكفل بھم
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  :اإلمكانیات البشریة المتوفرة - 6
  

  :أساتذة المؤسسة المتدخلین في التخصص - أ
 

 التوقیع *طبیعة التدخل الرتبة  التخصص+ الشھادة التدرج  االسم واللقب
    تاطیر المذكرات+ محاضرة  "ا"تاذ محاضر سأ  تاھیل جامعي في علوم التسییر  ججیق عبدالمالك - 1
    تاطیر المذكرات + محاضرة  "ا"أستاذ محاضر   تاھیل جامعي في علوم التسییر   ربنیة عم - 2
    تاطیر المذكرات + محاضرة  "ب"ستاذ مساعدأ  دكتوراه في التسییر   مباركي صفاء - 3
    لمذكرات تاطیر ا+ محاضرة  "ب"محاضر ستاذ أ  دكتوراه في التسییر   بلخضر مسعودة - 4
    تاطیر المذكرات + اعمال موجھة  "ا"ساعد م استاذ  ماجستیر في التسییر  ضواویة ھدى  - 5
    تاطیر المذكرات+ تطبیق   " ا"استاذ مساعد   ماجستیر في التسییر  بلونیس سعاد  - 6
    تاطیر المذكرات + تطبیق   " ا"استاذ مساعد   ماجستیر في التسییر   قوسي سمیرة  - 7
    تاطیر المذكرات + محاضرة  "ب"استاذ مساعد  التسییر دكتوراه في  بن معزو - 8
    تاطیر المذكرات + تطبیق   "ا"استاذ مساعد   ماجستیر في التسییر  محبوب یمینة - 9

    تاطیر المذكرات + تطبیق   "ب"استاذ مساعد  دكتوراه في التسییر  سماء أوناس  -10
 

  ).توضح(بصات،  تأطیر المذكرات، أخرىمحاضرة، تطبیق، أعمال موجھة، أعمال تطبیقیة، تأطیر التر  *
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  التأطیر الخارجي -ب
  

  :المؤسسة التابعة لھا
  

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

            
            
            

  

  :المؤسسة التابعة لھا
 

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

            
            
            

 
  :المؤسسة التابعة لھا

 

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

            
            
            

 
 

 )توضح(تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرىمحاضرة،أعمال   *
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  اإلمكانیات المادیة المتوفرة - 7

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

  
  

  ادارة المنظمات  :عنوان المخبر 
  

 
العدد  المالحظات الرقم  اسم التجھیز   

  قاعات االعمال الموجھة         22 
  مكتبة الكلیة                      1 
  قاعات االنترنت                  2 

  
  
  
 :میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص

  یوم 30  20  عنابة - الحجار –د و الصلب مؤسسة الحدی
  یوم 30  20  عنابة - مؤسسة فارتییال

  یوم 30  20  مؤسسات محلیة عمومیة و خاصة
  یوم 30  20  ادارات عمومیة
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  :مخابر البحث لدعم التكوین المقترح - ج
  

  رئیس المخبر
  رقم اعتماد المخبر

  
  :التاریخ 

  
  

  :رأي رئیس المخبر 

  
  

  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
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  :عالم واالتصالفضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإل -ه
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )سداسیات) 4(الرجاء تقدیم بطاقات األربع(
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  ولالسداسي األ - 1
 

 

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   موجھةأعمال   محاضرة  أسبوع 14-16
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

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

 x x  6  2  سا 6  - سا 1.30  سا 1.30   سا 135  الھندسة الوظیفة 
 x x 6  2 سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 نظام معلومات الموارد البشریة 

 x x 6  2 سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 ادارة المعارف 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

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

سا 1.30 سا 80  المقاوالتیة سا 1.30   x x 4 2  سا 2.20 - 
                    وحدات التعلیم اإلستكشافیة

    2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  )إج(1و ت إ  
 x x  2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40  القانون االساسي للوظیفة العمومیة
                    وحدة التعلیم األفقیة

)إج(1و ت أ ف    1 1  -  -  سا 1.30   -  سا 22.30 
 x x 1 1  -  -  سا 1.30   -  سا 22.30 لغة أجنبیة

      30  12  سا 25.10    سا 9  سا 9  سا 647.30  1مجموع السداسي 
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  ثانيالسداسي ال - 2
  
  

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 14-16
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

حدات التعلیم األساسیةو           
)إج( 1و ت أ      18  6  سا 18  -  سا 4.30   سا 4.30   سا 405 

 x x  6  2  سا 6  - سا 1.30  سا 1.30   سا 135   إدارة التغییر 
 x x 6  2 سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 ادارة المخاطر االجتماعیة

 x x 6  2 اس 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 نظم األجور والحوافز 
                    وحدات التعلیم المنھجیة

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

دارياالتصال  و التحریر اإل سا 1.30 سا 80  سا 1.30   x x 4 2  سا 2.20 - 
                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

)إج(1و ت إ       2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40 
ة الفسادبمحارن وقان  x x  2  1 سا 1.10  - - سا 1.30 سا 40 

                    وحدة التعلیم األفقیة
)إج(1و ت أ ف    1 1  -  -  سا 1.30   -  سا 22.30 

 x x 1 1  -  -  سا 1.30   -  سا 22.30 لغة أجنبیة
      30  12  سا 25.10    سا 9  سا 9  سا 647.30  2مجموع السداسي 
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  السداسي الثالث  - 3
 

  وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

  الحجم الساعي األسبوعي  السداسي
  األرصدة  المعامل

  نوع التقییم

أعمال   أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع 14-16
  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  تطبیقیة

                    ساسیةاألتعلیم الوحدات 
    18  6  سا 18  -  سا 4.30  سا 4.30  سا 405  )إج( 1و ت أ 

  x x  6  2  سا 6  - سا 1.30 سا 1.30  سا 135   التدقیق االجتماعي
  x  x 6  2 سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 السلوك التنظیمي 
  x  x 6  2 سا 6  - سا 1.30 سا 1.30 سا 135 الثقافة التنظیمیة 

                    وحدات التعلیم المنھجیة
    8 4  سا 6.10  - سا 3.00  سا 3.00  سا160  )إج( 1و ت م 

  x  x  4  2 سا 3.5  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 80 حث في علوم التسییربمنھجیة ال
  x  x  4  2 سا 3.5  -  سا 1.30  سا 1.30 سا 80 سالیب الكمیة المتقدمةالتقنیات و األ

                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
    3  1 سا 2.30  - - سا 1.30 سا 60  )إج(1و ت إ  

  x  x  3  1 سا 2.30  - - سا 1.30 سا 60   نظم الجودة و تسییر الموارد البشریة
                    وحدة التعلیم األفقیة

      1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  )إج(1و ت أ ف
  x  x  1  1  -  -  سا 1.30  -  سا 22.30  لغة أجنبیة

      30  12  سا 26.40    سا 9  سا 9  سا 647.30  3مجموع السداسي 
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  السداسي الرابع -  4
  

  العلوم االقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة :المیدان 
  علوم التسییر  :الفرع 

  تسییر الموارد البشریة :التخصص
  
  

  تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش
  
  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي  

  18  -  سا 24  العمل الشخصي 
  12  -  سا 16  التربص في المؤسسة

  -  -  -  الملتقیات 
  -  -  -  )حدد(أعمال أخرى

  30  4  سا 600  4مجموع السداسي 
  
  
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات والتطبیقات،  ( : حوصلة شاملة للتكوین -  5

   ):للسداسیات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلیم حسب الجدول التالي
  

 

شافیةاالستك األفقیة المجموع  و ت               ح س  األساسیة المنھجیة 

 محاضرة 202.30 135 67.30 - 405
 أعمال موجھة 202.30 135 - 67.30 405

 أعمال تطبیقیة - - - - -
 عمل شخصي 810 270 72.30 - 1152.30

)ذكرةمال(عمل آخر  360  180  60  -  600  
 المجموع 1575 720 200 67.30 2562.30

 األرصدة 72 35 10 3 120
ت .لكل و األرصدة%  60 29.17 8.33 2.5 100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة  
  )لكل مادة ةتقدیم بطاقة مفصل( 
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  تسییر الموارد البشریة :عنوان الماستر
  

  األول : السداسي
   أساسیة  :وحدة التعلیم 

   ھندسة الوظیفةال :المادة
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). األكثرعلى 

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

 
  للوظائف و الكفاءات ةیالھندسسیات الدراسات أسا: الفصل األول -
  التسییر التوقعي للوظائف و الكفاءات :الفصل الثاني -
 مناھج التحلیل الوظیفي  :الفصل الثالث -
  تصمیم و ھیكلة الوظائف : لرابعالفصل ا -

 )تحدید أعباء العمل الفیسیولوجیة و النفسیة و الذھنیة(         
  إعداد المدونات المرجعیة للمھن و الوظائف و الكفاءات :الفصل الخامس -
  تقییم و تصنیف الوظائف :الفصل السادس -
   استشراف المھن و الوظائف :الفصل السابع -

 

  امتحان+  متواصل: طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  2002،استراتیجیة الموارد البشریة، دار الفاروق للنشر و الوزیع،القاھرة:باري كشواي   -

   2000 إدارة الموارد البشریة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  :راویة محمد حسن -

  2010 دارة الموارد البشریة، دار الرایة للنشر،عمان،مفاھیم جدیدة في ا :زاھر عبد الرحیم -

 كیف تقیم أداء الشركات والعاملین ؟، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة :زھیر ثابت -

   2002ادارة الموارد البشریة، دار زھران عمان، :حنا نصر هللا -
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  األول : السداسي
   أساسیة  :وحدة التعلیم 

   ظام معلومات الموارد البشریةن: المادة 
   6 :الرصید
  2 :المعامل

 

 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 
 

لیم، سطرین وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التع( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  :المفاھیم األساسیة - 1
  مفھوم النظام -
  مفھوم المعلومة االجتماعیة -
  مفھوم نظام معلومات الموارد البشریة -
 تطور نظام معلومات الموارد البشریة - 2
  التطور التكنولوجي -
  نظام المعلومات و إدارة الموارد البشریة -
  مكونات  و دعائم نظام معلومات الموارد البشریة - 3
  وظائف نظام معلومات الموارد البشریة - 4
  إدارة نظام معلومات الموارد البشریة - 5
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ ت،كتب،ومطبوعات ، مواقع انترن( : المراجع
  

  1995نظم المعلومات وأثرھا على التخطیط  ، مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة ، : عبلة االفندي  -

-David Grant ,realising the strategic potential of e-HRM, Guest edition ,bently 
university,2007. 
-Dniel Amor, La Révolution E-Business, Campus Press, paris.2005. 
-Marco Maatman, measuring the effectiveness of e-HRM,the development of an analytical 
framework for the measurement of e-hrm and its application within a dutch ministry, 
university of Twente ,2006. 
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  األول : السداسي
   أساسیة  :وحدة التعلیم 

  ادارة المعارف  :المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

 

 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). األكثرعلى 

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

 المعرفة و المعلومات و البیانات مفھوم
  المعرفة إدارة مفھوم و نشأة

  المعرفة إدارة وأھداف أھمیة
  المعرفة بإدارة المعرفي المال رأس و المعلومات تكنولوجیا عالقة

  ونماذجھا وعناصرھا المعرفة إدارة مجاالت  - 1
  المعرفة إدارة مجاالت
  المعرفة إدارة عناصر

  المعرفة إدارة نماذج
  وإستراتیجیتھا المعرفة إدارة عملیات  - 2

  المعرفة إدارة عملیات
  المعرفة إدارة إستراتیجیات

  المعرفة إدارة دعائم  - 3
  المعرفة إلدارة البشریة الموارد إدارة دعامة
  واالتصال اإلعالم تكنولوجیا دعامة

  المعرفة إلدارة التنظیمیة الثقافة دعم
  التنافسیة القدرات بناء في المعرفة إدارة مساھمة  - 4

  التنافسیة القدرة لتدعیم إستراتیجي كمورد المعرفة
  اإلبداع لعملیة المعرفة إدارة دعم

  التنافسیة القدرة لتدعیم كمورد الزبون المعرفة إدارة
 التنافسیة القدرة على المعرفة إدارة

   

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

،  1، دار المناھج للنشر والتوزیع ،ط -المفاھیم ، النظم ، التطبیقات  –إدارة المعرفة : سعد غالب یاسین  -

 2007عمان ،
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 1إدارة المعرفة بین النظریة والتطبیق ،دار جلیس الزمان للنشر ، ط: اقبة محمد تركي وزیاد محمد المش -

  2010،عمان ،
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع - المفاھیم واالستراتجیات والعملیات –إدارة المعرفة : نجم عبود نجم  -

 2005،عمان ، 1،ط

-Jean Yves Prax :Le guide du knowledge Management ,Paris ,2002     

  
  

  األول : السداسي
   منھجیة :وحدة التعلیم 

   Iملتقیات التعمق: المادة 
   5:الرصید
  2:المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

لوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین وصف تفصیلي للمعارف المط( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

المتقدمة للموارد  اإلدارةالتعمق في المواضیع الحدیثة وتطویر قدرة الطالب على التحلیل العلمي في حقول 
  البشریة

  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

- Edvinsson L., Malone M., « le capital immatériel de l’entreprise : identification, mesure, 
management », editions Maxima, Paris 1999    

- Caspar P., Afriat C., « l’investissement intellectuel : essaie sur l’économie de l’immatériel, 
editions economica, Paris, 1988  
- Sveiby K. E., « la nouvelle richesse des entreprises : savoir tirer profit des actifs 
immatériels de sa société » Paris 1997, editions Maxima   
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  ألولا : السداسي
   منھجیة :وحدة التعلیم 

   المقاوالتیة: المادة 
   4:الرصید
  2:المعامل

  
  )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

  التعرف على أھم المفاھیم و الممارسات في میدان المقاوالتیة  -
  كار في رفع القدرة التنافسیة للمؤسساتفھم دور االبت -
  فھم العالقة الوطیدة بین االبتكار و روح المقاولة على أوسع نطاق في المؤسسات القائمة  -
  التعرف على خصائص البیئة  الداخلیة الداعمة للسلوكیات واألنشطة المقاوالتیة داخل المنظمات  -

رف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین وصف تفصیلي للمعا( : المعارف المسبقة المطلوبة
  ). على األكثر

 نظریات المنشأة ، إدارة األعمال -
  

  : محتوى المادة
 مقدمة .1
  مفھوم المقاول والمقاوالتیة  .2

  مفھوم المقاول  1.2       
  المالك، رب العمل، المدیر : تمییز مفھوم المقاول عن تسمیات قریبة 2.2       

  مفھوم المقاوالتیة . 3.2       
  الفرد، الجماعة والمنظمة: مستویات المقاوالتیة. 4.2       
  دور المقاول ووظائفھ. 5.3       
  السمات الشخصیة للمقاول . 6.3       

  )أو المقاوالتیة التنظیمیة(المقاوالتیة على مستوى المؤسسة . 3
أو بالداخل ) Corporate entrepreneurship(مفھوم المقاوالتیة على مستوى المنظمة  1.3

)Intrapreneurship(  
  العالقة بین االبتكار والمقاوالتیة على مستوى المؤسسة 2.3
التخطیط (الفروق بین المنظمات  المدارة بأسلوب  المقاولة و المنظمات المدارة باألسلوب التقلیدي  3.3

  )االستراتیجي
  ) Strategic entrepreneurship( مفھوم المقاوالتیة االستراتیجیة 3.3

  )Orientation entrepreneurial(أبعاد التوجھ المقاوالتي للمنظمة . 4
  خصائص البیئة  الداخلیة الداعمة للسلوكیات واألنشطة المقاوالتیة داخل المنظمات.6

  
  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  :لعربیةبا
  2008، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الریادة وإدارة منظمات األعمالبالل خلف السكارنة، . د -
  2012، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، الریادة والعمل التطوعيعثمان فرید رشدي،  -

 :باللغات األجنبیة
Drucker, P., Innovation and Entreprneurship, Harper Collins Publishers, 1985 
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Hisrich, R.D, Peters, MP and Shephaerd, D. A, Entrereneurship, Mc Graw-Hill 
international, 8th Edition, 2010 
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 

  
  
  
  
  

  األول : اسيالسد
   استكشافیة :وحدة التعلیم 

    القانون االساسي للوظیفة العمومیة :المادة 
   2:الرصید
  1:المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

معارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین وصف تفصیلي لل( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  التوظیف -
  عقود العمل   -
  الحقوق والواجبات  -
  الحمایة االجتماعیة -
  التكوین والترقیة  -
  نھایة الخدمة  -
  

   امتحان+ متواصل  :طریقة التقییم
  

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
  دلیل الموظف العمومي  -
   2011المتعلق بالوظیفة العمومیة دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر  2006قانون  -
  المتعلقة بتشریعات العمل 91قوانین  -
  جیز في منازعات العمل والضمان االجتماعيعبد الرحمان خلیفي ، الو -
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  األول : السداسي
   افقیة :وحدة التعلیم 

   ةیبأجنلغة : المادة 
   1:الرصید
  1:المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : ةالمعارف المسبقة المطلوب
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  الموارد البشریة إدارةل مجایة في بجنتمكین الطالب من التحكم في اللغة األ -

  
  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

  
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  

  
  

  الثاني : السداسي
   أساسیة  :وحدة التعلیم 

   إدارة التغییر: المادة 
   6 :الرصید
  2 :المعامل

  

 )ثالثة أسطر على األكثر  ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في(: أھداف التعلیم
 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  دارة التغییر في منظمات األعمالإ مفھوم:  الفصل االول  -
  مفھوم                                            ال:  أوال  -
  الخصائص                                                                      :ثانیا  -

  التغیبیر و التطویر التنظیمي في منظمات األعمال :الفصل الثاني - 
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  امل و األسباب التي تستدعي التغییر و التطویر التنظیمي             العو :أوال  -
  أھداف التغییر و التطویر التنظیمي                                               :ثانیا  -
  استراتیجیات التغییر و التطویر التنظیمي :ثالثا   -

  مراحل التغییر :الفصل الثالث -
    مراحل التغییر    :أوال  -

 ة التغییر        نماذج في إدار .1
  الخطوات الثمانیة للتغییر لجون كوتر                                                                                       .2
  اآلثار المترتبة عن عدم التغییر                                                                     .3

  مقاومة التغییر                                                                                               :یا ثان -
  أسباب مقاومة التغییر                                                                                   - 1
  كیف نتغلب على مقاومة التغییر  - 2

  امتحان+ متواصل : قة التقییمطری
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

- BERTRAND Bellon: L'innovation Créatrice ; Edition Economica. Paris 2002   

  .2008في ظل العولمة ، مركز الكتاب األكادیمي،عمان، األردن ، ادارة التغییربوحنیة قوي،  -
 

- Laudon K.C., Laudon J.P., « management de changement, Pearson Education, Paris 2006  

- Dimitri Weiss :les ressources humaines, édition d’Organisation, 3ème tirage,2001  

  
 

   أساسیة  :وحدة التعلیم 
   ادارة المخاطر االجتماعیة:  المادة

   6 :الرصید
  2 :المعامل

  
 )ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر (: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةكل مادة مع تحدید المحتوى المفصل ل إجباریة(:  محتوى المادة

  أنواعھا و أسبابھا: المخاطر االجتماعیة  - 1
  الیقظة االجتماعیة  و المخاطر التنازعیة  - 2
  إدارة المخاطر النفسیة االجتماعیة - 3
  إدارة الفائض البشري - 4
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  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ نترنت،كتب،ومطبوعات ، مواقع ا( : المراجع
  
، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، " أسالیب قیاس جودة الحیاة الوظیفیة) "1999( أحمد ماھر مصطفى ،  -

  جامعة اإلسكندریة ، العدد األول ، المجلد السادس والثالثون ، العدد األول ، مارس، –كلیة التجارة 
، مجلة )دراسة میدانیة(أثرھا في تنمیة االستغراق الوظیفي عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،جودة حیاة العمل و -

 4ـ3،ص 2004الدراسات و البحوث التجاریة،العدد الثاني،مصر، 
جودة الحیاة الوظیفة في شركات قطاع األعمال ، بحث مقدم للجنة العلمیة ) " 1999( سید محمد جاد الرب،  -

  إدارة األعمال ،  –الدائمة للترقیة 

   
  
  

  الثاني  :السداسي
   أساسیة  :وحدة التعلیم 

     نظم األجور والحوافز :المادة 
   6 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 
 

والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین  وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  مفاھیم و مبادئ اساسیة -
  سس اعداد نظام اجور متوازنأ -
  مرتكزات ادارة االجور الفعالة -
   حاالت دراسیة -
  

  امتحان+ متواصل : ریقة التقییمط
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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  2002،استراتیجیة الموارد البشریة، دار الفاروق للنشر و الوزیع،القاھرة:باري كشواي   -

   2000 إدارة الموارد البشریة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  :راویة محمد حسن -

  2010 مفاھیم جدیدة في ادارة الموارد البشریة، دار الرایة للنشر،عمان، :مزاھر عبد الرحی -

 كیف تقیم أداء الشركات والعاملین ؟، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة :زھیر ثابت -

   2002ادارة الموارد البشریة، دار زھران عمان، :حنا نصر هللا -

   

  الثاني : السداسي
   نھجیةم :وحدة التعلیم 

     IIملتقیات التعمق :المادة 
   5 :الرصید
  2 :المعامل

  
  

 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 
 

ھذا التعلیم، سطرین وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

التعمق في المواضیع الحدیثة وتطویر قدرة الطالب على التحلیل العلمي في حقول االدارة المتقدمة للموارد  -
  البشریة

  
  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  

- Edvinsson L., Malone M., « le capital immatériel de l’entreprise : identification, mesure, 
management », editions Maxima, Paris 1999    

- Caspar P., Afriat C., « l’investissement intellectuel : essaie sur l’économie de l’immatériel, 
editions economica, Paris, 1988  
-Sveiby K. E., « la nouvelle richesse des entreprises : savoir tirer profit des actifs 
immatériels de sa société » Paris 1997, editions Maxima   
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  الثاني : السداسي
   منھجیة :وحدة التعلیم 

      االتصال  و التحریر االداري :ادة الم
   4 :الرصید
  2 :المعامل

  
في ثالثة أسطر  ،ذكر ما یفرض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة(: أھداف  التعلیم

  ).األكثرعلى 
یف، على تمكین الطالب من تحریر إداري و االتصال في مجال تخصصھ، وإعداد السیرة الذاتیة و طلب التوظ

  .سبل المثال، و ذلك باستعمال اللغات الثالث
 ،وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم:(المعارف المسبقة المطلوبة

  ).األكثرفي سطرین على 
 

  ).بالعمل الشخصي للطال إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة
  :مقدمة

 .تحریر رسالة طلب توظیف - 1
  .تحریر السیرة الذاتیة - 2
  .تحریر تقریر عن القیام بمھمة - 3
  .تحریر دعوة الجتماع أعضاء مجلس اإلدارة - 4
 .تحریر تقریر حول الوضع المالي للمؤسسة وعرضھ أمام الجمعیة أو مجلس اإلدارة - 5
  .مواضیع أخرى بطلب من الطلبة - 6

  
  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 ).بحسب المجال ، و عربیة، فرنسیة وإنجلیزیة: بحسب اللغة(المادة أستاذیختارھا 
    

  

  الثاني:  السداسي
   استكشافیة :وحدة التعلیم 

   قانون محاربة الفساد:   المادة
  2:  الرصید
  1:  المعامل

  
ى الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على ذكر ما یفترض عل(:  أھداف التعلیم

  ) األكثر
 محاولة ربط القانون باألداء العام لمنظمات األعمال، والمنظمات الحكومیة 
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وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة و التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، في ( :المعارف المسبقة المطلوبة 

  ).على األكثر سطرین
 أخالقیات المھنة، مدخل للقانون

 ).إجباریة تحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب( :محتوى المادة

 اإلطار النظري للفساد  اإلداري  -
  الرشوة -
  جریمة اختالس األموال العمومیة -
  الغش الضریبي -
  اآللیات الجزائیة لمكافحة الفساد اإلداري -
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، والمعدل  والمتمم بموجب  2996فیفري  20المؤرخ في  01 06القانون رقم  -

  2011أوت  02المؤرخ في  15 11القانون 
  2007 الجزائر، ھومة، دار الثاني، الخاص،الجزء جزائيال القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن  -
 اإلسكندریة، الجامعي، الفكر دار المقارن، والتشریع العربیة الدول في اإلداري الفساد ظاھرة الدین، زین أمین بالل  -

2009 
  1976 ،القاھرة ،المصریة الكتب دار مطبعة الرابع،، الجزء الثاني، الجزء الجنائیة، الموسوعة الملك، عبد جندي - 

 2011 عمان، الیازوري، دار، واالجتماعیة، االقتصادیة وآثاره والمالي اإلداري الفساد الفتلي، ایثار الثمري، ھشام  -
  

  

  الثاني : السداسي
   افقیة :وحدة التعلیم 

   ةیبأجنلغة : المادة 
   1:الرصید
  1:المعامل

  

 )ھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتساب(: أھداف التعلیم
 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).مل الشخصي للطالبالع إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

 الموارد البشریة إدارةل مجافي  یةبجنتمكین الطالب من التحكم في اللغة األ -
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  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
 

  
  
  

  الثالث : السداسي
    أساسیة :وحدة التعلیم 

   التدقیق االجتماعي: المادة 
  6 :الرصید

  2 :املالمع
  
  

 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  جباریةإ(:  محتوى المادة

  أساسیةمفاھیم  -
  التدقیق االجتماعي أھمیةماھیة و  -
   االجتماعي التدقیقمستویات  -
  منھجیة التدقیق االجتماعي -
  دراسات حالة -
   

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ واقع انترنت،كتب،ومطبوعات ، م( : المراجع
  

- EFACI :Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’audit interne, 
EFACI 2011 
- M. Combemale : l’audit de la gestion des ressources humaines, Jacques Igalens, 2008  
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  الثالث : السداسي

    أساسیة :وحدة التعلیم 
  السلوك التنظیمي : المادة 
   6 :الرصید
  2 :المعامل

  

  )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم
 

 
، سطرین وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم( : المعارف المسبقة المطلوبة

  ). على األكثر
 
  

 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  ساسیةأمفاھیم  -
  لنظریة الحدیثة لالتصالا  -
  عصریةالقیادة في المنظمات ال -
  االغتراب الوظیفي   -
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب،( : المراجع
  
  ،عمان 1،2009السلوك التنظیمي مدخل بناء المھارات، دار وائل للنشر ، ط: محمد العمیان -
، دار المحمدیة، - دراسة نظریة وتطبیقیة - االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادیة: ناصر دادي عدون -

  ، الجزائر2004
، 2002اذج وتقنیات اإلدارة في عصر المعرفة، دار غریب للطباعة والنشر، ،نم - إدارة التمیز: علي السلمي -

   القاھرة
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  الثالث : السداسي
    أساسیة :وحدة التعلیم 

   الثقافة التنظیمیة : المادة 
  6 :الرصید
  2 :المعامل

  
 )لمادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه ا(: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  اسیة مفاھیم اس -
   مكونات الثقافة التنظیمیة -
  التعلم التنظیمي -
  ثقافة المنظمة و المنظمة المتعلة -
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  
  ،عمان 1،2009السلوك التنظیمي مدخل بناء المھارات، دار وائل للنشر ، ط: محمد العمیان -
، دار المحمدیة، - دراسة نظریة وتطبیقیة - االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادیة: دادي عدونناصر  -

  ، الجزائر2004
، 2002نماذج وتقنیات اإلدارة في عصر المعرفة، دار غریب للطباعة والنشر، ، - إدارة التمیز: علي السلمي -

   القاھرة
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  الثالث : السداسي
   منھجیة :وحدة التعلیم 

      في علوم التسییر منھجیة البحث :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

ب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطال( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  ابستیمولوجیا البحث العلمي  -
  نماذج البحث العلمي في علوم التسییر -
  ادوات البحث العلمي في علوم التسییر -
  لبحث و كیفیة تحریر المذكرةاختیار موضوع ا -
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

- Marie-L Gavard : méthodologie de la recherche en sciences de gestion,Paris 2012 
- R.A.Thiétard : méthodologie de recherche en management, 4ème édition, Paris 2014  

   

  
  الثالث : السداسي

   منھجیة :وحدة التعلیم 
      التقنیات و االسالیب الكمیة المتقدمة  :المادة 
  4 :الرصید
  2 :المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : قة المطلوبةالمعارف المسب
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة
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  تقنیات كمیة متقدمة -
  اسالیب احصائیة متقدمة -
  امثلة تطبیقیة -

  
  امتحان+ متواصل : ة التقییمطریق
 

  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
- CESAM :Méthodes statistiques appliquées en sciences de gestion, Cesam 2010 
- CESAM : La démarche statistique appliquée au management, cesam 2013 

   
  

  
  
  
  

  الثالث : السداسي
   استكشافیة :وحدة التعلیم 

   الموارد البشریة وإدارةنظم الجودة : المادة 
   3 :الرصید
  1 :المعامل

  
 )ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر (: أھداف التعلیم

 
 

الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین  وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
 ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  سیرورات ادارة الجودة -
  تطبیق الجودة وتنمیة الموارد البشریة -
  حاالت دراسیة   -
  

  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم
 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : لمراجعا

- Zeïneb Benammar Mamlouk, cercles de qualité et culture d’entreprise, la gestion des 
ressources humaines dans les PMI/PME au Maghreb, numéro spécial de la revue « Les 
cahiers du CREAD », p 131.    

  2006مفاھیم و تطبیقات، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان،  - دة، ادارة الجودة الشاملةمحفوظ احمد جو -
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مأمون الدرادكة، طارق الشبیلي، الجودة في المنظمات الحدیثة، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر و التوزیع،  -
   2002 عمان، 

رالثقافي، ترجمة عبد الفتاح سید نعمان، مركز التغیی -جوزیف جابلو نسكي، تطبیق إدارة الجودة الشاملة  -
   1996الخبرات المھنیة لإلدارة، القاھرة، 

  
  

   
  
  
  

  الثالث : السداسي
   افقیة :وحدة التعلیم 

  یةبأجنلغة  :المادة 
   1:الرصید
  1:المعامل

  
 )ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة، في (: أھداف التعلیم

 
 

وصف تفصیلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، سطرین ( : المعارف المسبقة المطلوبة
 ). على األكثر

  
  ).العمل الشخصي للطالب إلى اإلشارةتحدید المحتوى المفصل لكل مادة مع  إجباریة(:  محتوى المادة

  .الموارد البشریة إدارة مجالفي  یةبجنم في اللغة األین الطالب من التحكتمك -

  
  امتحان+ متواصل : طریقة التقییم

 
  )إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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V -  االتفاقیات /العقود  

  
  نعم  

  
  
  ال

  
  

  ) الورقي  للتكوين  بامللف االتفاقيات والعقود رفق تإذا 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 ، -

 لمشاركة في لجان المناقشة ،ا -

 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 :موضوعال

  

  :المقدم من
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

  بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  

  :ا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذ

 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  -

 .طرةفي إطار المشاریع المؤ

  

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

  .منسقا خارجیا لھذا المشروع)*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :تم الرسمي للمؤسسةالخ
  

  

 


