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 الفهرس
 

 

I- بطاقة تعريف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 --------------------------------------------المشاركون فً التأطٌر   -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -3

 --------------------------------------شروط االلتحاق  .أ 

 --------------------------------------------أهداف التكوٌن .ب 

 ------------------------------------ القدرات المستهدفة المؤهالت و .ج 

 ----------------------------القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل .د 

 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن  .و 

 .........................................................قدرات التاأطٌر .ز 

 -----------------------------------------اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-4

 -----------------------------------اساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً االختصاص - أ

 ------------------------------------التأطٌر الخارجً-ب

 ------------------------------------------اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-5

 --------------------------------- المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  .أ 

 ---------------------------- مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات .ب 

 --------------------------------مخابر البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .ج 

 -------------------------------مشارٌع البحث لدعم التكوٌن  فً الماستر .د 

 ---------------- فضاءات األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال  .ه 

 

II -بطاقةالتنظيم السداسي للتعليم------------------------------------------  

 -------------------------------------------------السداسً األول -1

 -------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 ------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  

IV -االتفاقيات/العقود--------------------------------------------- 
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 بطاقة تعريف الماستر
 (تعبئة كل الخانات إجباري  ) 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة: تحديد مكان التكوين -1

 العموم اإلقتصادية، التجارية وعموم التسيير:كلية 

  العموم اإلقتصادية:قسم 

 
 

 :(*)المشاركون في التكوين - 2

 :المؤسسات الجامعية األخرى- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشركاء الدولٌون األجانب - 
 
 
 

  إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : إطار وأهداف التكوين-3
 

تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً )شروط االلتحاق - أ
 (الماستر المعنً
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ٌتم قبول الطلبة فً ماستر إقتصادٌات التأمٌن بشرط أن ٌكون سبق لهم الدراسة فً مسار الٌسانس فً تخصص 
 . فً الٌسانس180إقتصاد نقدي وبنكً وقد تحصل على رصٌد 

 
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،)أهداف التكوين- ب

 
إلى تقدٌم تكوٌن متٌن ومتنوع ومنسجم ٌهّم مجموعةمن العلوم إقتصادٌات التأمٌن ٌهدف ماستر 

الراهنة للمحٌط التأمٌنوالقضاٌااالقتصادٌة تمكن الطالب من اإلحاطة بكل الجوانب المتعلقة ب
فتح آفاق العمل فً - تأهٌل الطالب لمتابعة الدراسات فً مستوىالدكتوراه - الدولً والوطنً 

 .هذا المجال إلى تعمٌق معارف الطلبة وإكسابهم مهارات جدٌدة فً مما ٌؤدي. التأمٌناتمجاالت 
       كما ٌعتبر الماستر تكوٌنا جامعٌا ذا مستوى عالً للطلبة الحاصلٌن على لٌسانس فً 

: تأتً فً سٌاق مواصلة التكوٌن فً إطار النظام الجدٌد. التخصص أو التخصصات القرٌبة
. دكتوراه– ماستر – لٌسانس 
سمح هذا التكوٌن للحاصلٌن على الماستر بالتعرف على اإلشكالٌات الجدٌدة فً مجال       ي

. التأمٌن، وأدارة المخاطر واألزمات التً تمر بها مختلف المؤسسات فً ضل إقتصاد السوق
 قادرة على إعداد وظٌفة التأمٌنكما ٌهدف هذا التكوٌن إلى تكوٌن إطارات عالٌة فً  

. كفاءتها فً مجال التأمٌنات وإدارة المخاطرإستراتٌجٌة تطوٌر مالئمة، بفضل 
التً ٌوفرها  السرٌع فً الوظائف االندماجتكوٌن أشخاص قادرٌن على  باإلضافة إلى 

 .سوق العمل
 ( سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة- ج

 
 لمدة عامٌن، وٌمزج بٌن دروس التأمٌنٌمنح التكوٌن فً الماستر تكوٌنا معمق فً مجال 

أكادٌمٌة من خالل تزوٌد الطالب بمعارف علمٌة والقٌام بالعمل فً مراكز البحوث المهتمة 
، ودروس ذات توجهات مهنٌة، مما ٌجعل الطالب قادر على تحمل المسؤولٌات التأمٌنبالجانب 

.  وٌشكل هذا التكوٌن نقطة انطالق للتكوٌن فً الدكتوراههذا المجال،واتخاذ القرارات فً 
 

، االستشارة، فً إدارة المخاطر وتحلٌلهاالخبرة :  المنافذ األساسٌة للتشغٌل تتمثل فً أما
مستشار التأمٌن لدى المؤسسات كما ٌمكن للحاصلٌن على هذه الشهادة تولً مسؤولٌة 

. اإلقتصادٌة أو مسؤول أول عن مؤسسات التأمٌن
 
 
 
 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية - د
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 أٌن ٌتركز الشمالهناك فرص واسعة للتوظٌف على المستوى الوطنً خاصة فً منطقة 
حاجة ماسة لخبراء فً مجال التأمٌن سواء كان ذلك من طرف النشاط االقتصادي، حٌث هناك 

. مؤسسات التأمٌن الوطنٌة أو األجنبٌة أو المؤسسات األخرى
 

: كما ٌمكنهم  أن ٌلتحقوا بـ
 مكاتب الدراسات   .1

 وكالء التصدٌر واالستٌراد .2

 جمٌع الشركات االقتصادٌة .3

 شركات التأمٌن الوطنٌة أو الدولٌة .4

 قطاع البنوك  .5

 الوكاالت السٌاحٌة .6

هٌئات البحث   .7
 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

 

 إقتصاد نقدي وبنكًماستر : المعبر األول. 

 ًإقتصاد وتسٌٌر المؤسسات: المعبر الثان. 

 إقتصادٌات العمل: المعبر الثالث. 

 إقتصادٌات النقل: المعبر الرابع. 

 إقتصاد صناعً: المعبر الخامس. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مؤشرات متابعة التكوين- و

 
 : باعتماد المؤشرات التالٌةإقتصادٌات التأمٌنتتم متابعة التكوٌن بماستر 

 الحجم الساعً المنجز فً كل مقٌاس  .1
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 الحجم الساعً المنجز فً كل وحدة تعلٌم .2

 معدل التقدم فً تغطٌة برنامج المقاٌٌس  .3

 القروض المحققة فً كل سداسً والتركٌز على وحدات التعلٌم األساسٌة مع إجمالً .4
التركٌز على العمل الشخصٌواحتساب عدد الوحدات المتحصل علٌها من طرف الطالب 

واعتماد االمتحانات الجزئٌة و التقٌٌم المستمر و متابعة الطالب بمدى التزامه ببذل 
 .مجهودات شخصٌة

 انجاز مذكرات التخرج  .5

 المشاركة فً الملتقٌات والتظاهرات العلمٌة .6

 الرسالةمناقشة  .7
 
 

 ( طالب100في حدود ): قدرات التأطير- ز
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 التأطير الخارجي- ب
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

/ / / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / / 
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

/ / / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / / 
 

 :المؤسسة التابعة لها
 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

/ / / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / / 
 
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات- أ
 (بطاقة واحدة لكل مخبر ). المقترحنالتطبٌقٌة للتكوي

 
 .الصناعة والتطور التنظٌمً للمؤسسات  واإلبداع: مخبر

 المالحظات العدد إسم التجهٌز الرقم
 / 1 قاعة محاضرات 1
 / 1 قاعة أعمال موجهة 2
 / / مجالت 3
 / / كتب 4
 / 04 فرق بحث 5
 / DATA SHOW 1قاعة لمزاولة الدروس مزودة بـ  6
 / 1 قاعة إعالم آلً مزودة باألنترنٌت 7

 
 .اإلقتصاد الرقمً فً الجزائر: مخبر

 المالحظات العدد إسم التجهٌز الرقم
 / 1 قاعة محاضرات 1
 / 1 قاعة أعمال موجهة 2
 / / مجالت 3
 / / كتب 4
 / 04 فرق بحث 5
 / DATA SHOW 1قاعة لمزاولة الدروس مزودة بـ  6
 / 1 قاعة إعالم آلً مزودة باألنترنٌت 7

 
 :ميادين التربص والتكوين في المؤسسات- ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 جمٌع وكاالت التأمٌن فً الوالٌة
 والمناطقة المجاورة لها

   أشهر03 جمٌع طلبة التخصص

جمٌع المؤسسات اإلقتصادٌة فً 
 الوالٌة والمناطق المجاورة لها

  أشهر03 جمٌع طلبة التخصص
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 :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح- د

 
 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

أنظمة التسيير الحديثة وإمكانية ثطبيقها في 

 املؤسسات الاقتصادية الجزائرية

M02720100003 / / 
التلىث بالبيئي في الجزائر وثكاليف محاربته في إطار 

حالة والية -املخطط الىطني للبيئة والتنمية املستدامة

 عين الدفلى

02720110004M / / 

دور التكنىلىجية الحديثة لإلعالم والاثصال في ثنمية 

وثأهيل املؤسسات الصغيرة واملتىسطة الجزائرية 

 وجعله أكثر ثنافسية

F02N01UN440120120011 / / 

 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال-ه
 

 1قاعة األعمال التطبيقية رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهيز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  16 حالة جيدة

 

 2قاعة األعمال التطبيقية رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهيز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  16 حالة جيدة

 

 3قاعة األعمال التطبيقية رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهيز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  16 حالة جيدة
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II -بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 (سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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 :السداسي األول - 1
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 07  د30 سا 13 /  د30 سا 4  سا 6 360 وحدات التعليم األساسية

 x x 07 03  د30 سا 4 /  د30سا 1  سا3 135 إقتصاد التأمين

 x x 06 02  سا5 /  د30سا 1  د30سا 1 120 إدارة المخاطر

 x x 05 02 سا 4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 تحليل مالي معمق

   09 03  سا08 /  د30سا 1  سا03 187,5 وحدات التعليم المنهجية

 x x 05 02  سا4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 التقنيات الكمية للتسيير

 x  04 01  سا4 / /  د30سا 1 82,5 التحرير اإلداري واإلتصال

   02 01  د30سا 01 / / د30سا 1 45 وحدات التعليم اإلستكشافية

 x  02 01  د30سا 01 / /  د30سا 1 45 قانون التأمين

   01 01  سا 01 /  د30 سا 1 / 37,5 وحدة التعليم األفقية

 x x 01 01  سا 01 /  د30سا 1 / 37,5 لغة أجنبية

   30 12  سا24 /  سا7,5  سا10,5 630 1مجموع السداسي 
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            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 

 :السداسي الثاني- 2 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 07  د30 سا 13 /  د30 سا 4  سا 6 360 وحدات التعليم األساسية

 x x 07 03  د30 سا 4 /  د30سا 1  سا3 135 منتجات التأمٌن

 x x 06 02  سا5 /  د30سا 1  د30سا 1 120 التقنٌات اإلكتوارٌة

 x x 05 02 سا 4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 أنظمة التأمٌن فً الجزائر

   09 03  سا08 /  د30سا 1  سا03 187,5 وحدات التعليم المنهجية

 x x 05 02  سا4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 تقنٌات مالٌة ومصرفٌة

 x  04 01  سا4 / /  د30سا 1 82,5 المقاوالتٌة

   02 01  د30سا 01 / /  د30 سا 1 45 وحدات التعليم اإلسكتشافية

 x  02 01  د30 سا 01 / /  د30سا 1 45 قانون الشركات

   01 01  سا 01 /  د30 سا 1 / 37,5 وحدة التعليم األفقية

 x x 01 01  سا 01 /  د30سا 1 / 37,5 لغة أجنبية

   30 12  سا24 /  سا7,5  سا10,5 630 2مجموع السداسي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



18   إقتصادٌاث انتأيٍٍ                                                                          جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 

 :  السداسي الثالث - 3
 

الحجم  وحدة التعليم
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 07  د30 سا 13 / د30سا 4  سا 6 360 وحدات التعليم األساسية

آلٌات التأمٌن الدولً وإعادة 
 التأمٌن

 x x 07 03 د30سا 4 /  د30سا 1  سا3 135

 x x 06 02  سا5 /  د30سا 1  د30سا 1 120 التأمٌن التكافلً

 x x 05 02 سا 4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 محاسبة التأمٌنات

   09 03  سا08 /  د30سا 1  سا03 187,5 وحدات التعليم المنهجية

 x x 05 02  سا4 /  د30سا 1  د30سا 1 105 إقتصاد كلً معمق

 x  04 01  سا4 / /  د30سا 1 82,5 منهجٌة البحث العلمً

   02 01  د30سا 01 / /  د30 سا 1 45 وحدات التعليم اإلسكتشافية

 x  02 01  د30 سا 01 / /  د30سا 1 45 قانون المنازعات اإلدارٌة 

   01 01  سا 01 /  د30 سا 1 / 37,5 وحدة التعليم األفقية

 x  01 01  سا 01 /  د30سا 1 / 37,5 لغة أجنبٌة

   30 12  سا24 /  سا7,5  سا10,5 630 3مجموع السداسي 
 



19   إقتصادٌاث انتأيٍٍ                    :جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                      
            2016/2017: انظُت انجايعٍت

 :السداسي الرابع - 4
 

 العلوم اإلقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير: الميدان 
 العلوم اإلقتصادية: الفرع 

 إقتصاديات التأمين: التخصص
 
 

 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 18 8 26 العمل الشخصي 

 12 6 16 التربص في المؤسسة

 / / / الملتقيات 

 / / / (حدد)أعمال أخرى

 30 14 630 4مجموع السداسي 

 
 
ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) :حوصلة شاملة للتكوين - 5

 (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 270 135 67,5 / 472,5

 أعمال موجهة 202,5 67,5 / 67,5 337,5

 أعمال تطبيقية / / / / /

 عمل شخصي 390 240 / / 630

(محدد)عمل آخر 607,5 360 67,5 45 1080  

 المجموع 1470 802,5 135 112,5 2520

 األرصدة 72 36 9 3 120

100%  2,5%  7.5%  30%  60%  
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعليم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



20  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  -البرنامج المفصل لكل مادة 
 ( لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إقتصاديات التأمين: عنوان الماستر



21  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 األول: السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 إقتصاد التأمين: اسم المادة

 07:الرصيد
 03:المعامل

 .تعميق معارف الطالب في مجال التأمينات:أهداف التعميم
 

 :المعارف المسبقة المطموبة
 :محتوى المادة

 
مدخل لدراسة التامين   : المحور األول
مختمف أنواع التأمينات : المحور الثاني
األمور الفنية لتحديد الخطر، االقساط والتعويضات : المحور الثالث
دراسة تحميمية لمتأمين التجاري والتكافمي واالجتماعي والتعاوني  : المحور الرابع

 ي الجزائري ودول أخرىنميأدراسة مقارنة لمنظام الت: المحور الخامس
 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 
 

 .مراجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول : السداسي



22  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 األساسية: اسم الوحدة
 إدارة المخاطر: اسم المادة

 06:الرصيد
 02:المعامل

 
التعرف عمى مختمف المخاطر التي قد تواجه المؤسسات اإلقتصادية، القدرة عمى تحميل أسبابها، : أهداف التعميم

 . باإلضافة إلى التأمين عمى مختمف المخاطر
 

 .  مفاهيم عامة حول التأمينات: المعارف المسبقة المطموبة 
 

: محتوى المادة
 

تسيير المخاطر : المحور األول
تقييم المخاطر : المحور الثاني
التحكم في المخاطر : المحور الثالث
 خطط التحكم في المخاطر: المحور الرابع

، عناصر الخطر في التأمين، أنواع المخاطر في التأمين ) مفهوم المخاطر في التأمينات: المحور الخامس
 (.المخاطر و مدى قابميتها لمتأمين

التطور التاريخي ، أنواع عقود التأمين،تعريف التأمين )التأمين أداة لمواجهة المخاطر: المحور السادس
 .(مبادئ عقد التأمين،  األهمية االقتصادية واالجتماعية لمتأمين،ألنواع متعددة من التأمين

 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 

 األول: السداسي



23  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 األساسية: اسم الوحدة
 تحميل مالي معمق:اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
 .التحكم في األدوات الحديثة لمتحميل المالي: أهداف التعميم

 
 .  محاسبة عامة، تحميل مالي: المعارف المسبقة المطموبة 

: محتوى المادة
 

مدخل إلى االدارة المالية : المحور األول
 scoringالتحميل المالي باستخدام طريقة التنقيط: المحور الثاني
لتحميل المالي لمسوق النقدي ا: المحور الثالث
الرافعة المالية والتشغيمية لسوق االسهم والسندات : المحور الرابع

عناصر ادارة المحفظة : المحور الخامس
سوق المشتقات : المحور السادس
الهيكل المالي، تكمفة راس المال و قيمة المؤسسة : المحور السابع
 الهيكل المالي ونظرية الخيارات: المحور الثامن

 
 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم

 
 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع

 
 
 
 
 
 
 

 األول: السداسي



24  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 المنهجية: اسم الوحدة
 التقنيات الكمية لمتسيير: اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
 . تعميق المعارف في مجال الطرق الرياضية واإلحصائية التي تساعد عمى إتخاذ القرار: أهداف التعميم

 
 .  الرياضيات، اإلحصاء الوصفي، اإلحتماالت: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 :محتوى المادة

 
بعض المقاييس والتذكير ب الوصفي اإلحصاء دراسة عمم تعريف بالتقنيات الكمية لمتسيير: المحور األول

 المركزية وبعض مقاييس التشتت
دراسة العالقة أو االرتباط بين الظواهر وتحميل السالسل الزمنية واألرقام القياسية واالهتمام : المحور الثاني

 بعمم اإلحصاء التحميمي

نظرية االحتماالت والتوزيعات االحتمالية المنفصمة والمتصمة ودراسة العينات واختيارات : المحور الثالث
 الفروض اإلحصائية المعممية والالمعممية وموضوع تحميل التباين 

البرامج الخطية، التحميل الشبكي، نظرية اتخاذ القرارات، )النماذج الكمية المحددة واالحتمالية : المحور الرابع
اختيار النماذج المناسبة بمعرفة االفتراضات األساسية والتطبيقية لكل نموذج ومتطمباتها و، (وف االنتظارفص
 .القياس اإلقتصاديمن
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 

 األول: السداسي



25  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 المنهجية: اسم الوحدة
 التحرير اإلداري واإلتصال:اسم المادة

 04:الرصيد
 01:المعامل

 
 أهداف التعليم 

 

ٌحتاج التعامل المالً فً الوقت الراهن إلى المعلومات التً تساعد المتعاملٌن على اتخاذ القرارات، كما ٌحتاج 

المتعاملٌن إلى التعامل مع تقنٌات االتصال للحصول على هذه المعلومات، توفر هذه المادة للطالب قدرة على 

 .تحقٌق الهدف من خالل الوسٌلة المناسبة اقتصادٌا وزمنٌا

 

معارف ترتبط انًعزفتانًظبقتنطزقتحظٍُاألداءانتُظًٍٍٕانتكُٕنٕجٍاتانجذٌذةنالتصال: المعارفالمسبقتالمطلوبت
 . المعلومات والوسائط الرقمٌة ووسائل اإلعالم واإلعالن فً آن واحدمبنظ
 . 

 

 :محتوىالمادة

 تقنيات التحرير اإلداري -1

 االتصــالتقنيات  -2

 أشكاالالتصالفياملؤسســة -3

 تطبيقاتاالتصالفياملؤسسة -4

 االتصالداخالجلماعات -5

 تدقيقاالتصالفياملؤسسة -6

 إسرتاتيجيةاالتصالفياملؤسسة -7
 :طريقتالتقييم

 

 .ايتحاَفٍُٓاٌتانظذاطً+تقٍٍى يتٕاصم 

 

 :المراجع
 

 .1986 دريسعامر،دارالمريخممنشرسنة. االتصاالتاإلداريةوالمدخاللسموكيمها-1
 .1998 الدارالجامعيةلمطباعةوالنشروالتوزيعاإلسكندريةسنة. سعيدمحمدالمصري– إدارةاألعمالمحمدفريدالصحن-2
 .1995 دعبدالسالمأبوقحن،الدارالجامعيةلمنشر. أساسياتاإلدارة-3
 2000 الدارالجامعيةطبعونشروتوزعسنة – دجميألحمدتوفيق .إدارةاألعمال-4

 .2003، 01إٌاد شاكر البكري، تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط - 5

  .2004ناصر دادي عدون،االتصال فً كفاءة المؤسسة االقتصادٌة، -6



26  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

حسٌن محمد الشٌخ، تقنٌات إدارٌة حدٌثة فً اإلدارة واإلتصال اإلداري، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، - 7

2010. 

 
 

 األول: السداسي
 اإلستكشافية: اسم الوحدة
 قانون التأمين: اسم المادة

 02:الرصيد
 01:المعامل

 
 .التحكم في مختمف القواعد القانونية التي تحكم مجال التأمين في الجزائر: أهداف التعميم

 
 .  مفاهيم عامة مرتبطة بالقانون: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 :محتوى المادة

 
.  التعريف بالقانون التجاري وقانون التأمين :المحور األول
خصوصيات القانون التجاري وقانون التأمين : المحور الثاني

 قانون الـتأمين  :ثالثالمحور ال
  وأركانهعقد التأمين : المحور الرابع

أقسام التأمين  : المحور الخامس
 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 األول: السداسي

 األفقية: اسم الوحدة
 لغة أجنبية:اسم المادة

 01:الرصيد



27  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 01:المعامل
 

بما أن سوق العمل الوطنية في مجال التأمين تستخدم المغة الفرنسية أكثر من غيرها من المغات، : أهداف التعميم
 .تظهر أهمية هذا المقياس في تمكين الطالب من مختمف المصطمحات الفرنسية المتعمقة بالتأمين

 
 .  دراسة المغة الفرنسية وقواعدها: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 

: محتوى المادة: محتوى المادة
 

 .تمقين مختمف المصطمحات االقتصادية التجارية وخاصة المستخدمة في التأمين
 
 

 .إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني: السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 منتجات التأمين: اسم المادة

 07:الرصيد



28  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 03:المعامل
 

 .تعميق المعارف حول مختمف منتجات التأمين: أهداف التعميم
 .  مدخل إلى التأمينات: المعارف المسبقة المطموبة 

 : محتوى المادة
 

التأمين عمى السيارات : المحور األول
التأمين عمى الحريق، األخطار الزراعيةوهالك الماشية : المحور الثاني
التأمين عمى السكن والممتمكات الخاصة : المحور الثالث
التأمين العائمي : المحور الرابع

التامين عل النقل ـ نقل البضائع ـ : المحور الخامس
التأمين اعمى الحياة : المحور السادس
التأمين ضد الكوارث الطبيعية : المحور السابع
 التأمينات الخاصة وعمى األضرار األخرى: المحور الثامن

 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني : السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 .التقنيات اإلكتوارية: اسم المادة

 06:الرصيد



29  إقتصادٌاث انتأيٍٍ                      جايعت انجٍالنً بَٕعايت بخًٍض يهٍاَت                                عُٕاٌ انًاطتز: انًؤطظت

                                                     
            2016/2017انظُت انجايعٍت 

 02:المعامل
 
 

 .التحكم في األدوات الرياضية في مجال التأمين: أهداف التعميم
 

 .  رياضيات: المعارف المسبقة المطموبة 
 

 : محتوى المادة
 

أساسيات رياضيات المال واالستثمار : المحور األول
 (القيمة الحالية والخصم، استهالك القروض، الفائدة البسيطة والفائدة المركبة) 

التأمين عمى الحياة : المحور الثاني
 (توقـع الحيـاة، االحتماالت التي يمكن حسابها من جدول الحياة، جداول واحتماالت الحياة)  

مقدمة في تأمينات الحياة : المحور الثالث
األسس الفنية لحساب أقساط تأمينات ، الخصائص المميزة لتأمينات الحياة، أهميـة التأمين عمى الحياة) 

 (جدول أعداد االستبدال، راجل حساب األقساط في تأمينات الحياة، مالحياة
 
 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 

 الثاني : السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 أنظمة التأمين في الجزائر: اسم المادة

 05:الرصيد
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 02:المعامل
 

 .التعرف عل تنظيم سوق التأمينات في الجزائر: أهداف التعميم
 
 

 .  مفاهيم أولية حول التأمين والمناخ اإلقتصادي: المعارف المسبقة المطموبة 
 

: محتوى المادة: محتوى المادة
 

لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر : المحور األول
تنظيم سوق التأمين في الجزائر : المحور الثاني

  95/07الشركات الوطنية قبل صدور قانون 
  95/07الشركات الوطنية بعد صدور قانون 

التعاونية ـ و الخاصة ،مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ـ العمومية: المحور الثالث
 واقع سوق التأمين في الجزائر والعولمة: المحور الرابع

 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 

 الثاني : السداسي
 المنهجية: اسم الوحدة
 تقنيات مالية ومصرفية: اسم المادة

 05:الرصيد
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 02:المعامل
 
 

ي ألقتصاد اإل عميها قوم التي ياألنشطةأهم من بين  العمل المصرفي والمالي بما أن: أهداف التعميم
 .دراسة أهم التقنيات المتعاممبها في المصارف أو في األسواق المالية عبارةعن المقياس هو،فبمد
 

وصف تفصيمي لممعرف المطموبة والتي تمكن الطالب من مواصمة هذا التعميم، ) : المعارف المسبقة المطموبة 
 .  (سطرين عمى األكثر

 
: محتوى المادة

 
 مدخل لمعمل المصرفي والمالي؛: المحور األول
 التسعيرة المصرفية؛: المحور الثاني
 إدارة الديون؛: المحور الثالث
 الرافعة المالية؛: المحور الرابع

 ؛المخاطرالتأمين ضد : المحور الخامس
 التقنيات المرتبطة بالعبور والجمركة؛: المحور السادس
. swiftوالتحويل الدولي عن طريق شبكة سويفت : المحور السابع

 
 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم

 
 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع

 
 
 
 

 الثاني : السداسي
 المنهجية: اسم الوحدة
 المقاوالتية: اسم المادة

 04:الرصيد
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 01:المعامل
 
 

المقياس إلى تكوين الطالب من ناحية االستعدادات المهنية لتكوين مشروع عمل  هذا يهدف: : أهداف التعميم
 .من خالل المقاولة والمبادرة بإنشاء مؤسسات

 
 

 .عموميات حول االقتصاد ومعارف قانونية: المعارف المسبقة المطموبة 
 :محتوى المادة

 مدخل إلى إنشاء المؤسسات .1

  مفهوم وخصائص إدارة المشروع
  مراحل إنشاء المؤسسات
  التعريف بمؤسس المشروع
  الفكرة او الفرصة التجارية
  مخطط األعمال
 التوافق بين المؤسس والمشروع .2

  المؤسس او الفريق المقاوالتي
  (الفرصة/ الفكرة)جذور المشروع 
  التوافق بين المؤسس والمشروع
 دراسة نجاعة المشروع .3

  المظاهر اإلستراتيجية
  المظاهر العممية
  المظاهر التسويقية
  المظاهر التقنية واالقتصادية
  المظاهر القانونية والضريبية
مراحل وعمميات إدارة المشروع  -4
التخطيط والجدولة الزمنية لممشروع  -5
إدارة موارد المشروع  -6
 الرقابة عمى المشروع -7

 المتابعة المستمرة في األعمال الموجهة + إمتحان في المحاضرة : طريقة التقييم
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 :المراجع

  Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", 
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managers in large organizations", Journal of Business Venturing, vol 12, 1997 

 
 الثاني : السداسي

 اإلستكشافية: اسم الوحدة
 قانون الشركاث : إسم المادة 

 2: الرصيد
 2: المعامل

انٓذف يٍ انًادة ْٕ تعزٌف انطانب بانجٕاَب انقإٍََت نتكٌٍٕ ٔتظٍٍز يختهف أشكال انشزكاث : أهداف التعليم

انتجارٌت ٔفق انتشزٌع انجشائزي، كٍفٍت ٔضٕابط تٕسٌع األرباح ٔانتظبٍقاث عهى األرباح، باإلضافت إلجزاءاث 

 .كًا ًٌكٍ انطانب يٍ يعزفت األحكاو انجشائٍت نهًخانف انًتعهقت بانشزكاث. حم ٔتصفٍت انشزكاث انتجارٌت

 .ال تتطهب ْذِ انًادة يعارف يظبقت يٍ انطانب نذراطتٓا: المعارف المسبقت المطلوبت

:  محتوى المادة

 

 أحكاو عايت نقٕاعذ طٍز يختهف انشزكاث انتجارٌت- 1
 تأطٍض انشزكاث انتجارٌت- 2
 إدارة انشزكاث ٔتظٍٍزْا- 3
 تعذٌم عقذ انشزكاث انتجارٌت- 4
 تحٌٕم انطبٍعت انقإٍََت نهشزكاث انتجارٌت- 5
 حم ٔتصفٍت انشزكاث انتجارٌت- 6
 انشزكاث انتابعت، انًظاًْت ٔانشزكاث انًزاقبت- 7
 إدياج ٔاَفصال انشزكاث- 8
 انتجًعاث- 9

 انًخانفاث انقإٍََت انًتعهقت بانشزكاث انتجارٌت- 10

 

. تقٍٍى يظتًز فً األعًال انًٕجٓت+ انًحاضزة ايتحاٌ: طريقت التقييم
 

 : المراجع

 انقإٌَ انتجاري انجشائزي -1

 .1992يصطفى كًال طّ،أصٕل انقإٌَ انتجاري،انذار انجايعٍت،بٍزٔث،نبُاٌ، -2

،يُشٕراث انحهبً (األعًال انتجارٌت،انتجار،انشزكاث انتجارٌت)يحًذ فزٌذ انعزًٌُ ٔيحًذ انظٍذ انفقً،انقإٌَ انتجاري  -3

 .2003انحقٕقٍت،بٍزٔتهبُاٌ،

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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،يُشٕراث (انتُظٍى انقإًََ نهتجارة،انًهكٍت انتجارٌت ٔانصُاعٍت،انشزكاث انتجارٌت)ْاًَ دٌٔذار ،انقإٌَ انتجاري -4

 .2008انحهبً انحقٕقٍت،بٍزٔث ،نبُاٌ،

حهٕ أبٕ حهٕ،انقإٌَ انتجاري،انشزكت انعزبٍت انًتحذة نهتظٌٕق ٔانتٕرٌذاث  بانتعأٌ يع جايعت انقذص  -5

 .2009انًفتٕحت،جًٕٓرٌت يصز انعزبٍت،انقاْزة،

 
 الثاني : السداسي

 األفقية: اسم الوحدة
 لغة أجنبية: اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

 
بما أن سوق العمل الوطنية في مجال التأمين تستخدم المغة الفرنسية أكثر من غيرها من المغات، : أهداف التعميم

تظهر أهمية هذا المقياس في تمكين الطالب من مختمف المصطمحات الفرنسية المتعمقة بالتأمين، مكمال بذلك ما 
 .تم تمقينه في السداسي األول

 
 .  دراسة المغة الفرنسية وقواعدها: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 : محتوى المادة

 .تمقين مختمف المصطمحات االقتصادية التجارية وخاصة المستخدمة في التأمين وتسويق المنتجات التأمينية
 
 

 .إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 

 الثالث: السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
عادة التأمين: اسم المادة  .آليات التأمين الدولي وا 
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 07:الرصيد
 03:المعامل

 
عادة التأمين الدولياإللمام بأساليب وطرق : أهداف التعميم  .التأمين وا 

 
 .مفاهيم حول التأمينات: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي لمطالب  ): محتوى المادة

 
 (أنواع التأمينات الدولية، برامج التأمين الدولية) التأمين الدولي : المحور األول
عمولة إعادة التأمين ، أشكال إعادة التأمين، مبادئ إعادة التأمين ووظيفتها) إعادة التأمين : المحور الثاني

 (والنماذج االكتوارية لتسعيرها
 إعادة التأمين ،سوق بمئات الماليير وتعويضات ال تكفي ) سوق إعادة التأمين في الجزائر: المحور الثالث

 سماسرة إعادة ،مركزية إعادة التأمين والكوارث الطبيعية في الجزائر، في الجزائر ممجأ لحماية مالءة الشركات
 .(التأمين في السوق الجزائرية

 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 .مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 التأمين التكافمي: اسم المادة
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 06:الرصيد
 02:المعامل

 
 .اإللمام بمفاهيم التأمين في اإلسالم وعالقتها بالتأمينات األخرى: أهداف التعميم

 
 .  مفاهيم حول التأمينات: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 :محتوى المادة: محتوى المادة

 
 .نشأة وتطور التأمين التكافمي: المحور األول

 .ماهية التأمين التكافمي: المحور الثاني

 .مشروعية التأمين التكافمي اإلسالمي: المحور الثالث

 .الفروق الجوهرية بين التأمين التكافمي والتأمين التقميدي: المحور الرابع

 .صور التأمين التكافمي وخصائصه: المحور الخامس

 .أسس التأمين التكافمي ووظائفه: المحور السادس

 .أهمية التأمين التكافمي وأهدافه: المحور السابع

 .وظائف التأمين التكافمي: المحور الثامن

 .إعادة التأمين التكافمي: المحور التاسع

 تجارب في التأمين التكافمي: المحور العاشر
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 األساسية: اسم الوحدة
 محاسبة التأمينات: اسم المادة
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 05:الرصيد
 02:المعامل

 .التعرف عمى المعالجة المحاسبية الخاصة بالتأمينات: أهداف التعميم
 .  محاسبة عامة: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 : محتوى المادة

 
مدخل لمحاسبة التأمينات : المحور األول
 العمميات المحاسبية: المحور الثاني

 تسجيل العمميات المحاسبية: المحور الثالث

 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 المنهجية: اسم الوحدة
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 إقتصاد كمي معمق: اسم المادة
 05:الرصيد
 02:المعامل

 
 .اإللمام باإلختالالت اإلقتصادية الكبرى ومختمف السياسات المالية والنقدية لمتعامل معها: أهداف التعميم

 
 .  إقتصاد كمي: المعارف المسبقة المطموبة

 : محتوى المادة
. االختالالت االقتصادية الكمية: المحوراألول

. التضخم -
 .البطالة -

. السياسات االقتصادية الكمية: الثانيالمحور 
. السياسة المالية -
 .السياسة النقدية -
 تحميل المتغيرات المالية؛ -
 قرارات االستثمار واختيار أسموب التمويل؛ -

 .أسعار الصرف: المحور الثالث
 
 
 

 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 المنهجية: اسم الوحدة
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 منهجية البحث العممي: اسم المادة
 04:الرصيد
 01:المعامل

 
 .التحكم في أدوات البحث العممي لممساعدة عمى إعداد مذكرة التخرج:هداف التعميم

 
 مقياس المنهجية: المعارف المسبقة المطموبة 

 
 محتوى المادة
 المبادئ األخالقية في البحث العممي: المحور األول
البحث العممي وأنواعه : المحور الثاني
المناهج العممية وأنواعها : المحور الثالث
أشكال البحوث الجامعية : المحور الرابع

أساليب جمع المعمومات ومعالجتها : المحور الخامس
مراحل وخطوات البحث العممي :المحور السادس
الجوانب الفنية لمبحث : المحور السابع
جازة البحوث الجامعية : المحور الثامن أصول مناقشة وا 

 
 .مراقبة مستمرة في األعمال الموجهة باإلضافة إلى إمتحان السداسي: طريقة التقييم

 
 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع

 
 
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 اإلستكشافية: اسم الوحدة
 قانون المنازعات اإلدارية: اسم المادة
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 02:الرصيد
 01:المعامل

 
 :أهداف التعميم

 
 : المعارف المسبقة المطموبة 

 
 :محتوى المادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: السداسي
 األفقية: اسم الوحدة
 لغة أجنبية: اسم المادة
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 01:الرصيد
 01:المعامل

التحكم في المصطمحات المتعمقة بالتأمين بالمغة اإلنجميزية والتي تعتبر ضرورية في التحوالت : أهداف التعميم
 .اإلقتصادية الوطنية وتوجهها نحو العالمية

 
 .  إنجميزية: المعارف المسبقة المطموبة 

 
تمقين مختمف المصطمحات االقتصادية التجارية وخاصة المستخدمة في التأمين وتسويق : محتوى المادة

 .المنتجات التأمينية
 

 .إمتحان السداسي: طريقة التقييم
 

 مرجع عممية عديدة ومتوفرة: المراجع
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V  -االتفاقيات /العقود 
 

  نعم 
 
 
 ال

 
 

 ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم، ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى(

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية  )
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 : الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع

 

 عن عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج.                   (أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 

 .المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل الماسترالماستر 

 

 :ترافق هذا  المشروع من خالل (أو المركز الجامعً)وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة 

 

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
 :الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة)
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 : الموافقة على مشروع بعث تكوٌن للماستر بعنوان:الموضوع

 

 :المقدم من

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن 

 

 :وفً هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا فٌه من خالل

 إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، -

 المشاركة فً الملتقٌات لهذا الغرض ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المؤسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة

 

 اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها رسٌتم تسخً

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 .منسقا خارجٌا لهذاالمشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد

 
 :توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
 :الوظيفة

 
 :التاريخ

 
 :الختم الرسمي للمؤسسة


