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 العلوم االقتصادية : الشعبة                                          العلوم االقتصادية : يدانالم

 دوليماستر اقتصاد   : التخصص

 8102-8102: السنة الجامعية                                                 ثانيال : السداسي
 

 

 

 

 

 المقاوالتية : العنوان

 األساسية : وحدة التعليم

  20: المعامل              14:    عدد األرصدة

  ساعات 3 : الحجم الساعي األسبوعي

   ساعة ونصف  0: المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

    ساعة ونصف 0:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 \   : ي األسبوع (أعمال تطبيقية ) عدد الساعات ف

 

 

 

 
 

  -ب -نزيهة بوالقدرة  . أستاذة محاضرة  : االسم، اللقب، الرتبة

  -0-مكتب  -2مدرج . : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 BOULKEDRANAZIHA@GMAIL.COM : البريد االلكتروني

 05.52.85.34.38 : رقم الهاتف

  : توقيت الدرس ومكانه

 عمارة االقتصاد. 84بالقاعة  12:31إلى غاية  2:11من:  -رةمحاض– يوم الخميس -

 عمارة االقتصاد. .82تم  86بالقاعة  00.11-2.31تطبيق من  -الثالثاءيوم  -

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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  :(Pré requis) المكتسبات 
 .إلدارة األعمال المؤسسة، مدخلتسيير المؤسسة، إقتصاد 

 مادة التعليمية: الهدف العام لل
 رأسماليةلتوجه نحو اقتصاد في ظل ا ةإلى مصدر من مصادر ثرو المقاولة وتحولهاالتعرف على أهمية 

 أيضا على التركيزكما يتم  والمشروع،والمقاول  مقاولةمع التركيز على األبعاد الموسعة لل ريادة االعمال

تنمية المسار المقاوالتي فضال عن مع توضيح  في الجزائرقاوالتية مال مع تقديم عناصر نجاح المقاولة

 الطالب.المقاولة عند  روح

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

 :يتم تقييمها(

ليس فقط في الشبابية  ميةلدى الشباب من خالل تعزيز مفهوم التن وح المبادرةنمية ريز على تالترك -

 لبعدين التطبيقي والسلوكي على نحو متوازن؛البعد النظري لكن في ا

 ؛ق مناصب عمل خاصةخلبالزمن لذلك يجب العمل على  الشغل تتقلصمناصب  -

 .ريادة االعمال رأسماليةالحديثة هي  رأسمالية -

-  

 
 

 

 محاور أساسية على هذا النحو:7المادة العلمية لمقياس إدارة الكفاءات مقسم إلى 

 عام للمقاوالتية؛تقديم  .1

 زائر: معاينة؛في الجالمقاوالتية  .2

 كرة؛المشاريع: من فرصة الى الف إبداعية .3

 المقاوالتي؛المسار  .4

 والتية عند الطالب؛روح المقاة تنمي .5

 النظام المقاوالتي؛تعريف  .6

 جماعيعمل – BUSINESS MODELتقديم وانشاء طرق  .7

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

21%  امتحان 

نقاط( 01)  82 جزئيمتحان ا   

نقاط( 3) 7,2% ) بطاقات تطبيق( أعمال موجهة   

 أعمال تطبيقية \

  -بحث -فرديمشروع الال \

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( \

 خرجات ميدانية \

نقاط( 4) 10%  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

نقاط( 3) 7,2% ( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم    

-التزام -مواظبة -سلوك–مشاركة -  

 المجموع 022%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Coédition Les Echos 

Éditions - Village 

Mondial, 2007 

Alain Fayolle, L'art d'entreprendre, en 

partenariat avec l'EM Lyon 

:مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(    

(2003), , Éditions de 

l'ADREG,   

Thierry Verstraete Proposition d'un cadre 

théorique pour la recherche 

en entrepreneuriat 

• (2006), , Éditions de 

l'ADREG  

 

Thierry Verstraete et 

Bertrand Saporta 

Création d'entreprise et 

entrepreneuriat 

 
 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 

) الفائدة عام للمقاوالتيةتقديم  -0المحور  - 

 من خلق مؤسسة(
 األسبوع األول -

) عناصر عام للمقاوالتيةتقديم  -0المحور  -  -

 المقاول(وتيبولوجية  -نجاح المقاول
 األسبوع الثاني -

في الجزائر: المقاوالتية  -0لمحور ا -  -

 (المقاوالتيةخصائص ) معاينة
 ألسبوع الثالثا -

في الجزائر: المقاوالتية  -0لمحور ا -  -
 (المقاوالتيةاشكال  ) معاينة

 ألسبوع الرابعا -

في الجزائر: المقاوالتية  -0المحور  -  -

قاول خطة عمل لفائدة الم) تقديم معاينة

 الطالب(

 ألسبوع الخامسا -

المشاريع من الفرصة  إبداعية -3المحور  -  -

 أفكارعمل جماعي اقتراح  )الى الفكرة

 جديدة(

 األسبوع السادس -

المشاريع من الفرصة  إبداعية -3المحور  -  -

 (تقديم مشروع : طريقة المصعد) الى الفكرة
 ألسبوع السابعا -

الشكل ) المسار المقاوالتي  -4المحور  -  -

 دفع( -مشروع -الوظيفي فكرة
 االسبوع الثامن -

) من  المسار المقاوالتي -4المحور  -  -

 المنطق المقاوالتي الى المنطق التسييري(
 االسبوع التاسع -

 االسبوع العاشر - امتحان جزئي -  -

ة روح المقاولة عند تنمي -5المحور  -  -

 الطالب.
 األسبوع الحادي عشر -

 األسبوع الثاني عشر - النظام المقاوالتيتعريف  -6المحور  -  -

طرق تقديم وانشاء مشروع  -7المحور  -  -

 جماعي
 وع الثالث عشراالسب -

 عشر رابعاالسبوع ال - هاية السداسيامتحان ن -  -

  - االمتحان االستدراكي -  -

 

 مرتقبلازمني ال المخطط


