
 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 .......................لوم التسييــــر  ع  قسم                                 .................  و علوم التسييرالعلوم االقتصادية  الكلية

 

1 
 

 

              

 

 

 

 

 ...........وم التسيير عل : الشعبة.  .(D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 تسيير: التخصص

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

 

 

 

 

  اقتصاد المؤسسة : 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 (

 

 

 

 
 

 ، أستاذ   عبد اللطيف بلغرسة : االسم، اللقب، الرتبة

   (18)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 dr.belghersa@yahoo.fr : البريد االلكتروني

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

 ................02بالمدرج رقم 09:30 – 08:00 الخميسيوم  : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
 Economie d'entrepriseاقتصاد المؤسسة 
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 د كلي إقتصا -إقتصاد جزئي -لإلقتصاد مدخل(Pré requis) المكتسبات 

ط لذي تنشاإقتصاد المؤسسة مفهوم المؤسسة،المحيط يتناول مقياس مادة التعليمية : الهدف العام لل

ضال لمؤسسة فلصادي فيه،وكذا تنظيمها الداخلي ووظائفها المختلفة، كما يتناول هذا المقياس التحليل اإلقت

 عن أنماط نموها المختلفة.

  : إليها( )المهارات المراد الوصول أهداف التعلم

  بين مختلف أنواعها. يفرقالطالب مفهوم المؤسسة اإلقتصادية و يستوعب 
 كيفية تكيف المؤسسة معه  يعلمالطالب على محيط المؤسسة وتعرف ي . 
 بين وظائفها المختلفة ميز يالطالب التنظيم الداخلي للمؤسسة ودرك ي. 
 الطالب كيفية القيام بالتحليل اإلقتصادي للمؤسسةتعلم ي . 

  الطالب على األشكال المختلفة لنمو المؤسسة اإلقتصادية. يتعرف 

 

 

 الفصل األول : مفهوم المؤسسة   

 الفصل الثاني: المؤسسة و المحيط 

 الفصل الثالث : تنظيم المؤسسة        

 الفصل الرابع: وظائف المؤسسة 

 الفصل الخامس : أدوات التحليل االقتصادي للمؤسسة 

 الفصل السادس: أنماط نمو المؤسسة

 

 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

 امتحان 20

جزئيامتحان  20  

 بحث 10

 مشاركة 05

 الغياب ( /الحضور ) المواظبة 05

 المجموع 100%
 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

لطباعة، الجزائردار المعارف ل  المجتهد في إقتصاد المؤسسة أ.د/ عبد اللطيف بلغرسة  

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

   

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

 وع األولاألسب ماهية المؤسسة 

 األسبوع الثاني خصائص المؤسسة 

 األسبوع الثالث محيط الداخلي  المؤسسة 

 األسبوع الرابع المحيط الخارجي للمؤسسة 

 األسبوع الخامس تنظيم المؤسسة 

 األسبوع السادس نظريات تنظيم المؤسسة 

 األسبوع السابع االمتحان الجزئي 

 ثامناالسبوع ال وظائف المؤسسة الرئيسية 

 االسبوع التاسع وظائف المؤسسة المساندة 

 االسبوع العاشر ميزانية المؤسسة 

 األسبوع الحادي عشر التحليل المالي في المؤسسة 

 األسبوع الثاني عشر نمو المؤسسة 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 

 

 : ستاذ)ة( األعمال الموجهـــةأ                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 مرتقبالزمني ال المخطط


