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 ........... مشترك جذع : الشعبة.  .(D06) التجاريةالعلوم لوم االقتصادية و علوم التسيير والع : يدانالم

 وعلوم التسيير والعلوم التجارية العلوم اإلقتصادية : التخصص

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

 

 

 
 

 ....... Introduction au Managementمدخل إلى إدارة األعمال  : العنوان

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

     02   : المعامل              06:    عدد األرصدة

 ...........................................( ساعات03ثالثة ) : الحجم الساعي األسبوعي

   .................................سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................سا  1.30:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 .............................:  بيقية ) عدد الساعات في األسبوع (أعمال تط

 

 

 

 
 

 GOUSSI SAMIRA قوسي سميرة: االسم، اللقب، الرتبة

 ............................................................................................:موقع المكتب

 .................................................................................البريد االلكتروني :

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

 (320المدرج رقم ) ( 12:20 – 11:00يوم األربعاء ) : توقيت الدرس ومكانه

 (01( المدرج رقم )13:50_ 12:30)                                              

 

 

 

 : SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

   Introduction au Management مدخل إلى إدارة األعمال
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  :(Pré requis) المكتسبات 

 بالنظريات األساسية في إدارة األعمال وأهم وظائف اإلدارة،يتعلق معارف فيما 

 تعريف الطلبة بالمبادئ األساسية في إدارة األعمال، -

 الفكر اإلداري،تطور ساهمت في  المراحل التاريخية التيالطلبة بتعريف  -

 بأهم الرواد والمفكرين الذين ساهمو في تطوير النظريات،تعريف الطلبة  -

 على أهم وظائف اإلدارة، التعرف -

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

  يتم تقييمها(

 .إلدارة وأهم خصائصها ومستوياتهامفهوم اإدراك  -

 .على أبرز اسهامات رواد الفكر اإلداري التعرف -

  .  أهمية كل وظيفة من وظائف اإلدارةدراك إ -

 

 

 

 

 .مقدمة  -

   .اإلطار المفاهيمي إلدارة األعمال  -1

 : مراحل تطور الفكر اإلداري -2 

       .ةالمدرسة الكالسيكي -

  .نسانيةمدرسة العالقات اإل -

 المدرسة النيوكالسيكية. -

  المدرسة السوسيوتقنية. -

  .مدرسة األنظمة اإلجتماعية -

 النظريات اإلدارية الحديثة. -

 وظائف اإلدارة: -3 

 وظيفة التخطيط. -

 وظيفة التنظيم. -

 وظيفة التوجيه . - 

            وظيفة الرقابة. -  

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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                    طبيعة االمتحان           مةالعال التقييم بالنسبة المئوية

                                          امتحان 20 % 50

جزئي             امتحان  6 % 15  

  ( إلقاء/المنهجية العمل الجماعي )البحث: 9 % 22.5

                                 أعمال تطبيقية - -

           دي )استجواب شفاهي( العمل الفر 2 % 05

 األعمال الجماعية )ضمن فريق(           - -                   

                               خرجات ميدانية - -

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة - -

 المشاركة، المتابعة والسلوك 3 7.5 %

                    المجموع                  40 100%

 

 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 محاضرات المادة قوسي سميرة ، جمادي منيرة 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

Ed .GaetanMorin 1994 . Aktouf Omar Le Management entre tradiion et 
renouvellement 

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

2 éme ed.Vuibert,1998 C .Bussenault et 
M.prétet 

Organisation et Gestion de 
L’entreprise   

 
 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

 األسبوع األول مقدمة  27/09/2015

 األسبوع الثاني ار المفاهيمي إلدارة األعمالاإلط 30/01/2019

 األسبوع الثالث  المدرسة الكالسيكية 06/02/2019

 األسبوع الرابع مدرسة العالقات اإلنسانية)التون مايو،ابراهام ماسلو( 13/02/2019

20/02/2019 
   فريدريك هرزبرغ، دوغالس ماك غريغور

 األسبوع الخامس

27/02/2019 
 كالسيكيةالمدرسة النيو

 األسبوع السادس

06/03/2019 
        المدرسة السوسيوتقنية

 األسبوع السابع

13/03/2019 
 مدرسة األنظمة اإلجتماعية

 سبوع الثامناأل

03/04/2019 
 Zالنظريات اإلدارية الحديثة)النظم، الموقفية، نظرية 

 سبوع التاسعاأل

10/04/2019 
  لمضبوطالبيروقراطية الحديثة، نظرية الوقت ا

 سبوع العاشراأل

 وظيفة التخطيط 17/04/2019

 

 راألسبوع الحادي عش

 األسبوع الثاني عشر   وظيفة التنظيم 24/04/2019

 األسبوع الثالث عشر  توجيهوظيفة ال 2019//08/05      

وظيفة الرقابة  15/05/2019  عشرالرابع سبوع األ 

 رعشخامس سبوع الاأل امتحان نهاية السداسي -

 - االمتحان االستدراكي تحدده إدارة القسم

 

 ستاذة األعمال الموجهة :أ                                                              :       األستاذة         

                     قوسي سميرة         

 

 ام راضيـــةأ. صو                                                     

 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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دخل مج مادة لى منها( ، نشهد أننا اطلعنا عسادس)السداسي ال أولى جذع مشترك نحن طلبة الفوج ...... من السنة 
 و على كيفية التقييم ، و فيما يلي إمضاءاتنا  على ذلك :     األعمالإدارة إلى 

 اإلمضاء اإلسم اللقب الرقم
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