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Année Universitaire : 2016/2017 

 

 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 .س

----------------------------------------- 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 .ة 

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

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

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

 

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 --------------------------------------------- 
 

 

 

 
 
 



4 تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ            :انًبعتش ػُٕاٌ                               يهٛبَخ ثخًٛظ ثَٕؼبيخ انجٛالنٙ جبيؼخ:  انًؤعغخ   

 

           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطاقة تعريف الماستر 
 (تعبئة كل الخانات إجباري  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ            :انًبعتش ػُٕاٌ                               يهٛبَخ ثخًٛظ ثَٕؼبيخ انجٛالنٙ جبيؼخ:  انًؤعغخ   

 

           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 :تحديد مكان التكوين -1

 

  كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر: كلٌة أو معهد 

  علوم التسٌٌر: قسم 

 مجموعة/ : 
 

 :المنسقون -2

 

 مسؤول فرقة ميدان التكوين- 
 

  بن ٌوسف بن زهرة : االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر : الرتبة 

        :0776434046البريد اإللكتروني:          /              فاكس   :benzohrab@yahoo.fr  

 

 مسؤول فرقة شعبة التكوين/ منسق - 
 

  دراجً عٌسى: االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر : الرتبة 

 : 0559295762            البريد اإللكتروني:  /           فاكس :aissa.derradji@yahoo.fr     

 

مسؤول التخصص  / منسق 
 

  غٛذح فهخ: االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر : الدرجة العلمٌة 

  :            /البريد اإللكتروني027661603      ::     /  فاكس         ::  fghida@yahoo.fr 

 

: (*)المشاركون اآلخرون- 3

 
 المؤسسات الشرٌكة األخرى- 

            غٌر موجود
 

 المؤسسات والشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 

            غٌر موجود
 

 الشركاء الدولٌون األجانب- 

            غٌر موجود
  إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق .

  : إطار وأهداف التكوين-3

mailto:benzohrab@yahoo.fr
mailto:benzohrab@yahoo.fr
mailto:benzohrab@yahoo.fr
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شروط االلتحاق  - أ
 مسار فً الدراسة لهم سبق ٌكون أن بشرط البشرٌة الموارد تسٌٌرماستر  فً الطلبة قبول ٌتم

 وإدارة المؤسسات تسٌٌر البشرٌة، أو تسٌٌرالموارد أو دارة إ تخصص فً LMD اللٌسانس
 .أعمال

 

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

 

 حبيث اخلارجية، أو الداخلية العمل بيئة يف سواء كبرية حتديات احلاضر وقتنا يف األعمال منظمات تواجو        
 ادلزايا بعض لتحقيق جاىدة تسعى وأن التحديات ىذه دلواكبة عديدة تغريات حتدث أن ادلنظمات ىذه على يلزم

 .األعمال رلال يف البقاء ضمان أجل من التنافسية
 

يب  ػهٗ فمط ٚتٕلف ٚؼذ انًُظًبد نى فٙ تحمٛك أػهٗ يغتٕٚبد األداء فئٌ انتغٛشاد، ْزِ ظم فٙ

ْزِ انًُظًبد  ثمذسح أعبعٛخ انتُظًٛٛخ ثذسجخٍت  انفؼبنٛخ تشتجط ٔإًَب ٔيٕاسد، إيكبَٛبدٍت  يٍ تًهكّ

 ػبيخ ٔانًٕاسد انجششٚخ ثظفخٍت  ٔاإليكبَٛبد االعتفبدح ٔتششٛذ اعتخذاو يختهف انًٕاسد تؼظٛى ػهٗ
 .خبطخ ثظفخٍت 

 وقادرة مؤىلة بشرية موارد وجود دون من ادلتعددة مواردىا إدارة ذلا ميكن ال ادلنظمات أنّن  التجارب بعض أثبتت حيث
 على مباشر وبشكل يعتمد أىدافها حتقيق يف ادلنظمات فشل أو جناح ففنّن  وبالتايل .ادلنظمة اجتاه مسؤوليتها حتمّنل على

 .البشرية مواردىا تسيري أو إدارة يف طريقتها

 للدور نظرا  التسيري علوم قسم  تكوينات أىم من يعد البشرية ادلوارد تسيري ماسرت يف تكوينا اقرتاح ففنّن  وعليو
 أصال أنّنو على البشري العنصر مع يتعامل كونو ، االخرى ادلوارد باقي على والسيطرة التحكّنم يف بو يقوم الذي الفعال

  .أكثر وكفاءة بفعالية وتطويره إدارتو جيب الذي ادلنظمة أصول من اسرتاتيجيا
 

ٔػهٗ ضٕء يب عجك ٚٓذف ْزا انتكٍٕٚ إنٗ تضٔٚذ انطهجخ ثبنًبدح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ فٙ يجبل إداسح 

انًٕاسد انجششٚخ ثطشٚمخ فؼبنخ ، ٔكزا اإلنًبو ثبنًؼبسف ٔانًجبالد راد انؼاللخ االعتشاتٛجٛخ 

ثًجبل انتخظض كبنُظشٚبد انؼبنًٛخ انًؼبطشح فٙ تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ يٍ يُظٕس انجٕدح 

انشبيهخ ٔإداسح انًؼبسف، ٔتطجٛك تكُٕنٕجٛب ٔأَظًخ انًؼهٕيبد ، ثبإلضبفخ إنٗ إدساج انطشق 

 .انكًٛخ انًغبػذح فٙ انتحهٛم

عٛهجٙ ْزا انتكٍٕٚ احتٛبجبد يؤعغبد انمطبػبد االلتظبدٚخ انجضائشٚخ ٔانذٔنٛخ يٍ  إطبساد 

 (دكتٕساِ )كًب ًٚٓذ انطشٚك نًٕاطهخ انتكٍٕٚ فٙ انطٕس انثبنث  .يغتمجهٛخ يؤْهخ،كفؤح ٔفؼبنخ 

(  سطر على األكثر20– فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج
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ػُذ َٓبٚخ انتكٍٕٚ انًمتشح، َكٌٕ لذ تحظهُب ػهٗ كفبءاد راد لذساد ٔ يٓبساد ػبنٛخ فٙ يجبل 

تغٛٛش  انًٕاسد انجششٚخ، كًب ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ انتحكى فٙ يجبل انتغٛٛش انفؼبل نهًٕاسد 

انجششٚخ ػهٗ يغتٕٖ انًُظًبد ٔ ٚتًتغ ثبنًؤْالد األعبعٛخ التخبر انمشاساد انظبئجخ ٔ ثبنتبنٙ 

 .انمٛبدح ٔاالتظبل انفؼبنٍٛ

ُْبن فشص ٔاعؼخ         :القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية - د

ٌّ انًُطمخ انتٙ تتٕاجذ ثٓب انجبيؼخ تتًٛض ثتُٕع أَشطتٓب  نهؼًم ػهٗ انًغتٕٖ انٕطُٙ ٔ انجٕٓ٘ خبطخ ٔأ

حٛث تشٓذ ْزِ انًُطمخ دُٚبيٛكٛخ كجٛشح فٙ إَشبء انًؤعغبد انظغٛشح ٔانًتٕعطخ، انشٙء انز٘  .االلتظبدٚخ

      .  انًٕاسد انجششٚخٚجؼم حبجتٓب كجٛشح إنٗ إطبساد ػبنٛخ انتأْٛم فٙ يجبل تغٛٛش

 ال ٌوجد: الجسور نحو تخصصات أخرى- ه
 

تتىيتاتعحانتكىينفيياطتزتظييزانًىاردانثشزيحتاعتًاد: مؤشرات متابعة التكوين - و

 :انًؤشزاخانتانيح

 .انحدىانظاعيانًندشفيكميقياص-

 .انحدىانظاعيانًندشفيكموحذجتعهيى-

 .يعذلانتقذوفيتغطيحتزنايحانًقاييض-

 .إخًانيانقزوضانًحققحفيكمطذاطي-

 .انتزكيشعهًوحذاخانتعهيىاألطاطيح-

 .انتزكيشعهًانعًمانشخصينهطانة-

 .احتظابعذدانىحذاخانًتحصمعهيهاينطزفانطانة-

 .اعتًادااليتحاناخاندشئيحوانتقييىانًظتًز-

 .يتاتعحاألعًالانشخصيحنهطانةويذيانتشايوتثذليدهىداخشخصيح-

 .إنداسيذكزجانتخزج-

 .يناقشحانًذكزج-
 
 

  (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطير- ز
 

  طالب100
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. (توضح) محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى *
 

 

 التأطير الخارجي- ب
 

 التوقيع * طبيعة التدخل مؤسسة اإلرتباط الشهادة االسم واللقب
     

     

     

     

     

     
 

 ال توجد حاجة للتأطٌر الخارجً
 
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى  *
 

الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية  
 

  الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعليم العالي 01 00 01

    أستاذ محاضر أ 25 00 25

 أستاذ محاضر ب 03 00 03

 أستاذ مساعد أ 08 00 08

 أستاذ مساعد ب 00 00 00

 أخرى 00 00 00

 المجموع 37 00 37

 

 مستخدموا الدعم الدائمين - 4ب
 

 العدد الرتبة

 05 مهندسً دولة فً اإلعالم اآللً

 04 ملحق إداري

 01 (البرمجة والتربصات)رئٌس مصلحة 

 01 رئٌس مصلحة التدرٌس

 06 أعوان مكلفٌن بالتنسٌق البٌداغوجً

 04 تقنٌٌن وأعوان مصالح



11 تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ     :انًبعتش ػُٕاٌ                       يهٛبَخ ثخًٛظ ثَٕؼبيخ انجٛالنٙ جبيؼخ: انًؤعغخ   

                    

             2016/2017: انجبيؼٛخ انغُخ

اإلمكانيات المادية المتوفرة  -4

 المخابر البيداغوجية والتجهيزات- أ

 

 مخبر البحث الصناعة، التطوٌر التنظٌمً للمؤسسات والتجدٌد ( :01)عنوان المخبر 

 100قدرات االستيعاب 

 الرقم اسم التجهيز العدد المالحظات

 1 قاعة خاصة للمحاضرات 01 

 2 قاعة خاصة باألعمال الموجهة 02 

 3 كتب / كل الكتب الموجودة بمكتبة الكلٌة 

 4 دورٌات / كل المجالت الموجودة بمكتبة الكلٌة 

 5 مجالت خاصة بتسٌٌر المؤسسات  موجودة بالمكتبات وقٌد االشتراك

 6 أجهزة كمبٌوتر مزودة باالنترنت+ قاعة انترنت  03 

قاعة لمزاولة الدروس مزودة بسبورة بٌضاء  01 
 data showوجهاز عرض 

07 

 08 فرق بحث مساعدة على التأطٌر 04 
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 : مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح- د

 
 ذات أهمٌة خاصة بانشغاالت التكوٌن CNEPRU فرق للبحث فً إطار 09ٌتواجد على مستوي الكلٌة 

:  على النحو التالً مرتبة فً الماستر وهً

 رمز المشروع عنوان مشروع البحث
تاريخ بداية 

 المشروع

تاريخ نهاية 
 المشروع

أَظًخ انتغٛٛش انحذٚثخ ٔإيكبَٛخ تطجٛمٓب فٙ انًؤعغبد 

 االلتظبدٚخ انجضائشٚخ

   

أثش أَشطخ تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ ػهٗ يختهف 

يؤششاد حغٍ األداء فٙ انًؤعغبد انًتٕعطخ 

 ٔانظغٛشح انجضائشٚخ

M03920100018   

 تحسين في ودورىا حديث إداري كمدخل المعرفة إدارة
 المنظمات أداء

 2015 2019 

 االقتصادية المؤسسات في التنظيمي التغيير واقع
 الجزائرية

 2015 2019 

 
 
 
 
 
: فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال- ه
 

: تتوفر لدى الجامعة العدٌد من فضاءات العمل الشخصً تتمثل أساسا

المكتبة المركزٌة - 

مكتبة الكلٌة - 

مقرات المخابر التابعة للكلٌة  - 

 .قاعات االنترنت- 
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II -بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
( سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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             2016/2017: انجبيؼٛخ انغُخ

:  السداسي األول - 1
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
   18 06 18 00 4.5 4.5 405 وحدات التعليم األساسية    

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 اذلندسة الوظيفة

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 نظام معلومات ادلوارد البشرية

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 ادارة ادلعارف

   09 03 7 - 3 3 195 المنهجية التعليم وحدات

 X X 05 02 04 - 1.5 1.5 105 ادلقاوالتية

 X X 04 01 03 - 1.5 1.5 90 إدارة وتنمية الكفاءات

   02 01 2 00 00 1.5 52.5 االستكشافية التعليم وحدات

 X --- 02 01 02 --- --- 1.5 52.5  للوظيفة العمومية القانون األساسي 

   01 01 00 00 1,5 00 22.5 األفقية التعليم وحدات

 X X 01 01 ---- --- 1.5 --- 22.5 لغة أجنبية

   30 11 27 00 09 09 675 1 السداسي مجموع
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 :السداسي الثاني- 2 
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   18 06 18 00 4.5 4.5 405 وحدات التعليم األساسية

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 إدارة التغيري

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 ادارة ادلخاطر االجتماعية

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 نظم األجور واحلوافز

   09 03 07 00 3 03 195 وحدات التعليم المنهجية

 X X 05 02 04 -- 1.5 1.5 105 التحرير اإلداري واالتصال

 X X 04 01 03 --- 1.5 1.5 90 إدارة اجلودة الشاملة

   02 01 02 00 00 1.5 52.5 وحدات التعليم اإلسكتشافية

 X --- 02 01 02 --- -- 1.5 52.5 قانون ادلنازعات اإلدارية

   01 01 00 00 1.5 00 22.5 األفقية التعليم وحدات

 X X 01 01 --- --- 1.5 --- 22,5 لغة اجنبية

   30 12 27 00 09 09 675 2 السداسي مجموع
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:   السداسي الثالث- 3
 

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدة التعليم
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16

   18 06 18 00 4.5 4.5 405 وحدات التعليم األساسية

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 التدقيق االجتماعي

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 السلوك التنظيمي

 X X 06 02 06 --- 1.5 1.5 135 الثقافة التنظيمية

   09 04 8 00 3 3 210 وحدات التعليم المنهجية

 X X 04 02 04 --- 1.5 1.5 105 منهجية البحث العلمي 

 X X 05 02 04 --- 1.5 1.5 105 البشرية ادلوارد إدارة سياسات

   02 01 1.5 00 00 1.5 45 االستكشافية التعليم وحدات

 X  02 01 1.5 --- --- 1.5 45 قانون زلاربة الفساد

   01 01 00 00 1.5 00 22.5 األفقية التعليم وحدات

 X X 01 01 --- --- 1.5 --- 22.5 لغة أجنبية

   30 12 27.5 00 09 09 682.5 3 السداسي مجموع
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: السداسي الرابع - 4
 

العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية :  الميدان 

علوم التسيير :  الشعبة 

تسيير الموارد البشرية :  التخصص

 
 

تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش 
 أرصدة 3 أرصدة ضمن وحدات التعليم المنهجية و09 رصيد ضمن وحدات التعليم األساسية و18يدرج 

. ضمن وحدات التعليم االستكشافية واألفقية من أجل احترام النسب المنصوص عليها 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

  30 04  ساعة42 إعداد المذكرة والمناقشة 

 30 04  ساعة650 4مجموع السداسي 

 
 
 :حوصلة شاملة للتكوين-5

 

 و ت                     ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 202.5 135 67.5 00 405

 أعمال موجهة 202.5 135 00 67.5 405

 أعمال تطبيقية 00 00 00 00 00

 عمل شخصي 810 330 82.5 00 1222.5

 (المذكرة والتربص)عمل آخر 400 250 00 00 650

 المجموع 1615 850 150 67.5 2682.5

 األرصدة 72 36 08 04 120

 األرصدة لكل وحدة تعليم%  %60 %30 %6.66 %3.33 100%
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IV  - البرنامج المفصل لكل مادة
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 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
  الهندسة الوظيفية  :المادة عنوان

 األول  :السداسي
 حورية زيان آيت .د.أ :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 إليفي محمد .د :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

   لموظائف و الكفاءاتةياليندسسيات الدراسات أسا: الفصل األول
  التسيير التوقعي لموظائف و الكفاءات :الفصل الثاني
 مناىج التحميل الوظيفي  :الفصل الثالث
 (تحديد أعباء العمل الفيسيولوجية و النفسية و الذىنية)تصميم و ىيكمة الوظائف   : الفصل الرابع

  إعداد المدونات المرجعية لممين و الوظائف و الكفاءات :الفصل الخامس
  تقييم و تصنيف الوظائف :الفصل السادس
  استشراف المين و الوظائف :الفصل السابع

 :التقييم طريقة
 .السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
1. www.osha-scl.gov/stlc/compuer workstation. 
 
2 www.ergonomics office-computer future.com 

 
. 1978إبراىيم يحيى ، اليندسة البشرية واثرىا في رفع إنتاجية العمل ، المركز القومي لالستشارات والتطوير اإلداري ، .3
. 2000عبد الستار محمد العمي، إدارة اإلنتاج والعمميات ، مدخل كمي ، دار وائل لمنشر ن الطبعة األولى ، عمان ،.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osha-scl.gov/stlc/compuer
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 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
  نظام معمومات الموارد البشرية  :المادة عنوان

 األول  :السداسي
 حورية زيان آيت .د.أ :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 خموف زهرة.د :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى •

: المفاىيم األساسية- 1
مفيوم النظام - 
مفيوم المعمومة االجتماعية - 
مفيوم نظام معمومات الموارد البشرية - 
 تطور نظام معمومات الموارد البشرية- 2
التطور التكنولوجي - 
نظام المعمومات و إدارة الموارد البشرية - 
مكونات  و دعائم نظام معمومات الموارد البشرية - 3
وظائف نظام معمومات الموارد البشرية - 4

 إدارة نظام معمومات الموارد البشرية- 5
 :التقييم طريقة
 .السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم

 ) :المراجع
1-Kholladi Mohamed Khireddine, Cours Des Systemes Organisationnels, Bahaeddine edit,Alger, 2003-2004 

، 1997كامل سيد غراب، فادية محمد حجازي، نظم المعمومات اإلدارية، مدخل تحميمي، مطابع جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية، -2
 2006، 3سميم الحسينة، نظم المعمومات اإلدارية، إدارة المعمومات في عصر المنظمات الرقمية ، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، عمان، ط- 3
 2006محمد الصيرفي، ىندرة الموارد البشرية ، مؤسسة حورس الدولية، االسكندرية، - 4

5-Dimitri Weiss , Les Ressource Humaines , Les edits d'organisation , paris ,2001_  
6-Petit et Autres, Gestion Stratégique et Operationnelle des Ressources Humaines , edit gaetan morean .Québac 
,paris, 2000 . 

شركات الغزل في  دراسة ميدانية عمى: دور نظام معمومات الموارد البشرية في اختيار القيادات اإلدارية. (2008)ضويا، ماىر محرز  -7
 8. كّمية االقتصاد، جامعة تشرين: رسالة ماجستير غير منشورة. محافظة الالذقية

المكتب الجامعي الحديث : مصر، االسكندرية. اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية: المرجع المتكامل في. (2009)الصيرفي، محمد -  -8
 5) .مؤسسة الوراق: األردن، عمان. إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي متكامل. (2006)الطائي، يوسف حجيم، وآخرون  -9

دراسة ميدانية عمى البنوك : أثر نظام معمومات الموارد البشرية عمى فاعمية وظائف إدارة الموارد البشرية. (2008) سممان محمد  -10
 كّمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة اليرموك: رسالة ماجستير غير منشورة .الّتجارية األردنية

دراسة تطبيقية : دور نظام معمومات الموارد البشرية في تحقيق متطمَّبات تقويم أداء أعضاء الييئة الّتدريسية. (2007)العزاوي، فراس  -11
  .كّمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد: رسالة ماجستير غير منشورة .في كّمية اإلدارة واالقتصاد
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 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
  إدارة المعارف  :المادة عنوان

 األول  :السداسي
 حورية زيان آيت .د.أ :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 بكوش كريمة :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف
  . المنظمات في اإلبداع عممية في المعرفة مساىمة مدى و اإلبداع بنظريات التعريف المقياس ىذا يتناول

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى
  المعرفة إدارة إلي  مدخل

اقتصاد المعرفة 
 المعرفة و المعمومات و البيانات مفيوم
  المعرفة إدارة مفيوم و نشأة
  المعرفة إدارة وأىداف أىمية
  المعرفة بإدارة المعرفي المال رأس و المعمومات تكنولوجيا عالقة

  ونماذجها وعناصرها المعرفة إدارة مجاالت  -1
  المعرفة إدارة مجاالت
  المعرفة إدارة عناصر
  المعرفة إدارة نماذج

ستراتيجيتها المعرفة إدارة عمميات  -2   وا 
  المعرفة إدارة عمميات

المعرفة  إدارة إستراتيجيات
  المعرفة إدارة دعائم  -3

  المعرفة إلدارة البشرية الموارد إدارة دعامة
  واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دعامة
  المعرفة إلدارة التنظيمية الثقافة دعم

  التنافسية القدرات بناء في المعرفة إدارة مساهمة  -4
  التنافسية القدرة لتدعيم إستراتيجي كمورد المعرفة

  اإلبداع لعممية المعرفة إدارة دعم
  التنافسية القدرة لتدعيم كمورد الزبون المعرفة إدارة
 التنافسية القدرة عمى المعرفة إدارة

 :التقييم طريقة
 .السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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  ) 2005 والتوزيع، لمنشر الوراق مؤسسة : األردن ؛ 1ط ( ،والعمميات واالستراتيجيات المفاهيم : المعرفة إدارة نجم، عبود نجم •
  ) 2005 اإلدارية، لمتنمية العربية المنظمة : مصر  ( ،المعرفة إدارة الكبيسي، الدين صالح •

• Allen,Verna,The Knowledge Evolution (MA,Boston: Butterworth-Heinemann, 1998 Wiig,Karl, 
Knowledge Management Foundations (Arlington: Schema Press, 2003). 

  ،) 2007، لمنشر السحاب دار: ؛القاىرة1 ط(،المعمومات وتكنولوجيا المعرفة إدارة الصاوي، ياسر •
  ، )2007 والتوزيع، لمنشر الوراق مؤسسة : األردن ؛ 1 ط ( ،والمفاهيم الممارسات : المعرفة إدارة الممكاوي، الخموف إبراىيم •

 .2008 عمان، لمنشر، صفاء دار المعرفة، إدارة في معاصرة اتجاىات الزيات، عواد محمد -6
 .2007 عمان، لمنشر، المسيرة دار المعرفي، االقتصاد و المنيج العزاوي، فائزة و الياشمي الرحمن عبد -7
 .2009 إربد، الحديث، الكتب عالم المعرفة، إدارة الظاىر، ابراىيم نعيم -8

 .) 2008 والتوزيع، لمنشر إثراء : عمان ؛ 1 ط ( ،األعمال منظمات في المعرفية اإلدارة استراتيجيات حسن، عجالن حسين •
 .،) 1989 العربي، الفكر دار القاىرة، ( ،االستراتيجي التخطيط خطاب، عايدة •

• Holsapple, C. and M. Singh, The Knowledge Value Chain Model: Activities for Competitiveness, 
(Arlington: Schema Press, 2001). 

• Dueck, G.,Views of Knowledge are Human Views, IBM Systems Journal, vol. 40, no. 4, 2001,  
• Grover, V., and Davenport, T., General Perspectives on Knowledge Management, Journal of 

Management Information System, vol. 18, no. 1, 2001 
• Claire Beyou , Manager Les Connaissances , ( France : Laisons , 2003 )  
• P. BESCOS, C. MENDOZA, Le management de performance,( Ed Comptables Malesherbes, Paris, 

1994),  
• Jones, G.R., (1998), “Organizational Theory”, 2nd ed., Publishing Company, Inc., (USA). 
• Drucker Peter,L’avenir du management selon Drucker ,( Editions Village Mondial, Paris, 1999),  
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 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
 المقاوالتية  :المادة عنوان

 األول  :السداسي
 محمد خثير .د. :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
د آيت زيان حورية .أ: المادة عمى المسؤول األستاذ

 
   :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 

 :المادة محتوى
 :التقييم طريقة

 
 .السداسي نياية في امتحان+تقييم متواصل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
  الكفاءات  وتنمية إدارة  :   المادة عنوان

  الثاني :السداسي
 خثير محمد . د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
  كمال زيان أيت د.أ :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى
 الكفاءات لتسيير مدخل •
 الكفاءات أنواع •
 الكفاءات لتنمية اإلستراتيجية الرىانات •
 الفردية الكفاءات تنمية •

 المتواصل التكوين -4-1
 بالمرافقة التعمم -4-2
 المينية الخبرة مكتسبات تثمين -4-3

 الجماعية الكفاءات تنمية •
 التنظيمي التعمم -5-1

 Benchmarking و الشراكة التحالف، -5-2
 :التقييم طريقة

   السداسي نياية في امتحان+تقييم متواصل 
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
 لالقتصاديات التنافسية القدرة ندوة األردني، لالقتصاد التنافسية القدرة تطوير وخطط سياسات اليزايمة، محمد زغمول، إسماعيل •

 -2 .،1999 الخامس، العدد العربي، النقد لصندوق االقتصادية السياسات معيد.العربية
 مدخل ) االقتصادية لممؤسسة التنافسية الميزة عمى الكفاءات تنمية و البشرية لمموارد االستراتيجي التسيير أثر " يحضيو سماللي  •

  2005 الجزائر جامعة ، التسيير عموم و االقتصادية العموم كمية ، االقتصادية العموم في دكتوراه حة أطرو " ( المعرفة و الجودة
 التنمية حول الدولي الممتقى "التنافسية الميزة تحقيق في المؤسسة كفاءات و البشرية لمموارد الفعال التسيير دور " الشيخ الداوي •

 ، االقتصادية العموم و الحقوق كمية ،2004 مارس 09-10 البشرية الكفاءات و المعرفة اقتصاد في االندماج فرص و البشرية
 ورقمة جامعة

دارية اقتصادية أبحاث مجمة " : الكفاءات تسيير "صولح سماح ، منصوري كمال •   .2010جوان ، 07 العدد ، وا 
• Celile Dejoux, « Les compétens au cœur de l’entreprise » éd organisation, paris,2001,.  
•  Lou Van Beirendonk « Tous compétents : Le management des compétences dans l’entreprise » , 

éd, de boeck, Belgique, 2006,  
 اقتصاد في االندماج فرص و البشرية التنمية حول الدولي الممتقى " "تطويرىا و الكفاءات تسيير " الشايب بن رابح ، محمد براق - •

 ورقمة جامعة ، االقتصادية العموم و الحقوق كمية ،2004 مارس 09-10 البشرية الكفاءات و المعرفة
 العموم كمية البشرية، الموارد تسيير حول األول الوطني الممتقى " المؤسسات تنافسية في مساىمتو و الميارات تسيير " حسين حساني •

 2012 فيفري 22- 23 يومي بسكرة، خيضر محمد جامعة التسيير، عموم و التجارية العموم و االقتصادية
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
 القانون األساسي لموظيفة العمومية  :المادة عنوان

 األول  :السداسي
 امحمد حميدوش .د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
   القادر عبد زيان .أ :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف
  لموظيفة العمومية االجتماعي الضمان واقع و بالجزائر العمل قوانين معرفة إلى المقياس ىذا ييدف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 . القانونية باألحكام المسبقة المعرفة
 :المادة محتوى

 .العام الموظف و العمومية الوظيفة مفيوم -
 المفتوح والنظام المغمق النظام •
 ومصادرىا العمومية الوظيفة مبادئ •
 .الجزائر في العمومية الوظيفة نظام •
 .العام الموظف مفيوم •
 .باإلدارة الموظف عالقة •

 (الخاصة األساسية والقوانين العام األساسي القانون)البشرية الموارد بتسيير الخاصة القوانين -2
 .العمومية الوظيفة ىياكل -3

 .-العمومية لموظيفة العامة المديرية– المركزي الييكل •
 .العمومية الوظيفة مفتشيات •
 .االستشارية اليياكل •

 البشرية لمموارد السنوي المخطط -4
 .العمومية بالوظيفة االلتحاق طرق -5
 .وواجباتو وحقوقو الموظف ضمانات -6
 .لمموظف الميني لممسار اإلداري التسيير -7
 .التأديبي النظام -8
 .الخدمة إنياء أسباب -9

 :التقييم طريقة
  السداسي نياية في امتحان
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع

 
 الطبعة .الجامعية لمطبوعات ديوان .والثاني األول الجزأين .الجزائري التشريع في العمل لعالقات القانوني التنظيم ـ سميمان أحمية .د ـ 1 ..

  .2012 .السادسة
 .الثانية الطبعة .الجامعية لمطبوعات ديوان .الجزائري القانون في االجتماعي والضمان العمل منازعات تسوية آليات ـ سميمان أحمية .د ـ 2

2003. 
 الطبعة .2012 .األولى الطبعة .الجامعية لمطبوعات ديوان .الجزائري التشريع في العمل عالقات قانون في الوجيز ـ سميمان أحمية .د ـ3

  .2013 .الثانية
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 الطبعة .الجامعية لمطبوعات ديوان ."االتفاقي القانون " .المقارن الجزائري التشريع في الجماعية العمل عالقات قانون ـ سميمان أحمية .د ـ4 
  2013 .الثانية الطبعة .2012 .األولى

  .2003 .األولى الطبعة .لمكتاب الريحانة دار .والجماعية الفردية العمل عالقات :العمل قانون شرح في الوجيز .دفيھ بشير ـ 5
  ـ .القانونية النصوص ـ أ6
 2008 ،1ط التوزيع، و لمنشر الثقافة عالم دار:األردن البشرية، الموارد إدارة و تنمية الكاللده، محمود طاىر- 7
 2007 ،1ط الطباعة، و التوزيع و لمنشر المسيرة دار : األردن البشرية، الموارد إدارة الخرشة، كاسب ياسين حمود، كاظم خضير - 8

 2006 الثانية، العربية الطبعة التوزيع، و لمنشر الفاروق دار:مصر ،البشرية الموارد إدارة كشواي، ريبا - 9
 2009 ،1ط التوزيع، و لمنشر المسيرة دار : األردن إستراتيجية، نظرة البشرية، الموارد إدارة عولمةالنداوي، بدر العزيز عبد - 10

11-   Maxime Moreno, gestion des ressources humaines, toulouse : Institut d’Administration des 
Entreprises, 2008,  
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير :الماستر عنوان
 لغة أجنبية  :   المادة عنوان

 األول  :السداسي
 احمد كفيف :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 احمد كفيف :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف
  .اإلنجميزية المراجع استخدام عمى القدرة إعطاءه وكذلك االقتصاد عالم في التواصل من الطالب تمكين ىو المادة ىذه تدريس من اليدف

 
 : المطموبة المسبقة المعارف
 االنجميزية في أساسية معارف يتطمب

 
 :المادة محتوى

 
 واالقتصادية العممية والعبارات المصطمحات استعمال من الطالب يتمكن بحيث ميني فضاء في اإلنجميزية المغة جوانب المقياس ىذا يتضمن

  . والتواصل البحث في باإلنجميزية
 

 :التقييم طريقة
 
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم
 
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
  التغيير إدارة  :المادة عنوان

 الثاني   :السداسي
 سنوسي زوليخة .د.:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
   حورية زيان آيت د.أ :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف
 .المعاصرةلممنظمة المتطمبات مع والتكيف التغيير مقاومة كيفية إلى المقياس ىذا ييدف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 

  :المادة محتوى
 دارة التغيير في منظمات األعمالإمفهوم : - الفصل االول 

مفهوم                                             ال:  أوال 
الخصائص                                                                      : ثانيا 

التغيبير و التطوير التنظيمي في منظمات األعمال :  الفصل الثاني - 
العوامل و األسباب التي تستدعي التغيير و التطوير التنظيمي              : أوال 
أهداف التغيير و التطوير التنظيمي                                             :   ثانيا 
 استراتيجيات التغيير و التطوير التنظيمي: ثالثا  

مراحل التغيير : الفصل الثالث
مراحل التغيير     : أوال 

 نماذج في إدارة التغيير        :   .1
الخطوات الثمانية لمتغيير لجون كوتر                                                                                      :   .2
اآلثار المترتبة عن عدم التغيير                                                                      .3

مقاومة التغيير                                                                                               : ثانيا 
أسباب مقاومة التغيير                                                                                  - : 1
 كيف نتغمب عمى مقاومة التغيير  -: 2

ثقافة المنظمة : الفصل الرابع
ثقافة المنظمة                                                                       : اوال 
  IBM  قصة نجاح  شركة تغيير ثقافة المنظمة: ثانيا 
      (مقدمة)إدارة المنظمات في بيئة متغيرة  : ثالثا 
 مواصفات المدير في بيئة إدارية متغيرة                    : رابعا 

الخصائص العامة لمبيئة المعاصرة                                : خامسا  
     (القيود البيئية- التعقيد الفني – الثورة المعموماتية – دينامكية البيئة و اضطرابيا – العولمة  )    

 اإلدارة من التغيير إلى اإلبداع: الفصل الخامس
أهمية اإلبداع     :  أوال
صفات التفكير اإلبداعي                                                                            - : 1
حاجة المنظمات إلى اإلبداع                                                                       - : 2
خصائص اإلداري المبدع                                                                          - :  3

معوقات اإلبداع في المنظمات                                                                     :  ثانيا
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

مؤسسات أعمال المستقبل                                                                          :  ثالثا 
العوامل التي ساعدت في نجاح التجربة الماليزية  : الفصل السادس 

العامل االجتماعي                                                                                : أوال
العامل االقتصادي                                                                                 : ثانيا
العامل المعرفي              : ثالثا 
   

             
 :التقييم طريقة

 
  السداسي نياية في تقييم متواصل وامتحان

 
 

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

 2006 ،1ط االردن، والتوزيع، لمنشر الحامد دار لممدير، العصرية والتحديات التغيير إدارة العطيات، النمران يوسف بن محمد •
 .2001سعيد يس عامر، اإلدارة و تحديات التغيير، مركز وايد سيرفس لالستشارات و التطوير اإلداري، القاىرة،  •
 2007 ،1ط االردن، كنوزلمنشروالتوزيع، دار والتطوير، التغيير إدارة عبوي، منير زيد •
 2007 مصر، الجامعية، الدار ،21 القرن في االستراتيجي اإلصالح محاور التنظيمية، والتنمية والقيادة التغيير النجار، فريد •
 1995سعيد عامر، االدارة و سرعة التغيير وايد سيرفيس لالستشارات اإلدارية القاىرة  .د •
       1991سعيد عامر، مفاىيم ادارة التغيير و أىميتيا مركز وايد سيرفس القاىرة  .د - •

 
 .2003محسن أحمد الخضيري، إدارة التغيير دار الرضا لمنشر . د-
 .2006محمد طاىر نصير إدارة التغيير و التحديات العصرية لممدير دار الحامد لمنشر الطبعة األولى  . د-

 .2006جمال الدين مرسي، إدارة الثقافة التنظيمية و التغيير، الدار الجامعية لمنشر، االسكندرية،  - 
 .2001طارق سويدان، منيجية التغيير في المنظمات، دار ابن حزم لمطباعة و التوزيع، بيروت،  - 
 .1999موسى الّموزي التطوير التنظيمي، دار وائل لمنشر، عمان،  -
 

- Pierre Collerette, Gilles Delisle, Richard Perron (Le Changement Organisationnel: Théorie Et pratique), 
AGMV Marquis Québec Canada 2002 
-David Autissier, Jean Michel Moutot (Méthode De Conduite Du Changement Diagnostic,Accompagnement 
, Pilotage), Donod, Paris, 2007 
-Olivier Meier Et Al (Gestion Du Changement), DUNOD, Paris, ,2007   
- Giovanni DosiˬSidney G. Winter (Interprétation Evolutionniste Du Changement Economique Une Etude 
Comparative), Revue Economique  Vol. 54, N° 2, Mars 2003, 
- Gérard Monpin (Conduire Le Changement : Du Diagnostic A L'action, Du Pourquoi Au Comment), 2008 
- Aurélien Boutaud (Ecologie De la sensibilisation aux changements de comportement),Le Centre 
RessourcesProspectives du Grand Lyon, décembre, 2009 
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
 

 المخاطر االجتماعية إدارة  :   المادة عنوان
  الثاني :السداسي
 زوليخة سنوسي . د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 زنيني فريدة . د :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

أنواعيا و أسبابيا : المخاطر االجتماعية - 1
اليقظة االجتماعية  و المخاطر التنازعية  - 2
إدارة المخاطر النفسية االجتماعية - 3
 إدارة الفائض البشري- 4

 
 :التقييم طريقة
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد  تسيير   :الماستر عنوان
 نظم األجور والحوافز  :   المادة عنوان

  الثاني :السداسي
 زوليخة سنوسي.د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 الجوزي ذهبية.د :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 

 :المادة محتوى
 

1- Les pré-requis en paie 
2- La gestion et le contrôle de la masse salariale. 
3- L’analyse des données salariales externes. 
4- Les fondements d’un système de rémunération (contribution / rétribution) 
5- Les différentes composantes de la rémunération 
6- L’individualisation des salaires - L’adaptation des politiques de rémunération selon les catégories de 

personnel et la typologie de l’entreprise 
7- L’épargne salariale - La participation 
8- L’intéressement - Les PEE / PERCO - L’abondement 

 :التقييم طريقة
 
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
 2009وليد ناجي الحيالي، المحاسبة اإلدارية ، الدانمارك،  -1
  ،،1998الجزائر ، طبعة _ بن عكنون_بويعقوب عبد الكريم، المحاسبة التحميمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، لساحة المركزية  -2
 عمى عبد العميم عبد الحميد، األسس النظرية لمحاسبة التكاليف، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، بدون سنة نشر -3
  2010 عبد الحكيم الرجي ،مباديء محاسبة التكاليف،دار وائل النشر،الطبعة الخامسة، -4
محمد محمود عبد ربو،النظام المحاسبي المالي ونظام محاسبة التكاليف في المؤسسة الخدمية ، الدار الجامعية .ىشام احمد عطية ،د -5

 2000لطبع والنشر والتوزيع،
  ،،1996احمد نور ،في المبادئ المحاسبة المالية ، الدار الجامعية لمنشر ، بيروت ، -6
  ،2008محمد سامي راضي ،مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية ، اإلسكندرية،  -7
  .،2000محمد عمى الجبائي ،قصي السمرائي،محاسبة التكاليف،دار وائل لمنشر والتوزيع عمان،األردن، -8
 2008عماد يوسف الشيخ ،محاسبة التكاليف،أستاذ بجامعة العموم التطبيقية الخاصة ، أثراء لمنشروالتوزيع،  -9

 2002بوعالم بوشاشي، المنير في المحاسبة التحميمية، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -10
، 1992عمي رحال، سعر التكمفة والمحاسبة التحميمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -11
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
 التحرير اإلداري واالتصال  :المادة عنوان

 الثاني   :السداسي
  محمد بمكبير خميدة .د. :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 وهيبة مقران :المادة عمى المسؤول األستاذ
   :التعميم أهداف
 .العمل فرق أطراف بين التنظيمية والثقافة والميارات المعارف وتوزيع ، المنظمة داخل الفريق روح لتقوية كأداة المقياس ىذا يعتبر

 : المطموبة المسبقة المعارف
 . لالتصال الجديدة التكنولوجيات و التنظيمي األداء تحسين لطرق المسبقة المعرفة
 :المادة محتوى

 لالتصال مدخــل -
 االتصال مفيوم -1-1
 ووظائفو االتصال أىداف -1-2
 االتصال لعممية الرئيسية المكونات -1-3

 االداري الفكــر في االتصــال -2
 لالتصال النظري اإلطار 2-1

 االتصال نمـــاذج -2-2
 الفعال االتصال خصائص -2-4
 االتصال معوقات -2-3

 المؤسســة في االتصال أشكال -3
 المؤسسة في االتصال تطبيقات -4

 وخصائصيا الكتابية االتصاالت -4-1 
 الشفيية االتصاالت -4-2
 االلكترونية االتصاالت -4-3

 الجماعات داخل االتصال -5
 الجماعات داخل االتصال وخصائص مفيوم 5-1
 الجماعات داخل االجتماعية لمعالقات البياني التمثيل 5-2
 القيادة ونمط الجماعات اتصال محتوى 5-3

 المؤسسة في االتصال تدقيق -6
 واألىداف المفيوم 6-1
 المؤسسة لصورة المشكمة االتصالية العناصر تدقيق 6-2
 االتصالية العممية تدقيق آليات 6-3

 المؤسسة في االتصال إستراتيجية -7
 المؤسسة في لالتصال االستراتيجي البعد 7-1
 االتصال استراتيجية اعداد متطمبات 7-2
 إعداد وتنفيذ إستراتيجية االتصال 7-3

 العامة العالقات وأىمية فيوم -8  
  العامة العالقات أىداف -9  
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 العامة العالقات ميور  -10  
 العامة العالقات وميزانية وسائل  -11  

 :التقييم طريقة
 

 .السداسي نياية في امتحان+تقييم متواصل 
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
 .1986 سنة لمنشر المريخ ،دار عامر دريس. ليا السموكي والمدخل اإلدارية االتصاالت -
 .1998 سنة اإلسكندرية والتوزيع والنشر لمطباعة الجامعية الدار. المصري محمد سعيد– الصحن فريد محمد األعمال إدارة -
 .1995 لمنشر الجامعية الدار ، قحن أبو السالم عبد د. اإلدارة أساسيات -
 .2000 سنة وتوزع ونشر طبع الجامعية الدار – توفيق أحمد جميل د .األعمال إدارة -
 .2003. اإلسكندرية األزاريطة الحديث الجامعي المكتب الناشر . محمود طمعت منال د اإلدارة عمم في أساسيات -
 1999 مصر الحديث، الجامعي المكتب االتصالية، العممية أبعاد بدوي، حافظ ىناء الصديقي، عثمان سموى -
  2003 لمنشر، الفجر دار االتنصال، دليوز، قضبل -
 الموارد تنمية عمى اإلدارية االتصاالت أىمية المعيمي، ناصر اهلل عبد ناصر -

 http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/18_jt_2.docالبشرية
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد  تسيير  :الماستر عنوان
    الشاممة الجودة إدارة  :   المادة عنوان

 الثاني   :السداسي
  محمد بمكبير خميدة.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
  الجوزي دهبية.د : المادة عمى المسؤول األستاذ
 .:التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

 الشاممة الجودة إلدارة مدخل •
 الشاممة الجودة لحركة التاريخية األصول •
 إداري كنظام الشاممة الجودة إدارة •

 الشاممة الجودة أدارة مفيوم •
 الشاممة الجودة إدارة تعاريف •
 الجودة إدارة في الشمولية لفكرة التاريخي التطور •

 الجودة إدارة نظام •
 الجودة إدارة وظائف •
 الجودة إدارة في الحديثة االتجاىات •

 الشاممة الجودة إستراتيجية •
 لممنظمة العامة اإلستراتيجية •
 الجودة مستوى تحديد •
 الجودة مستوى قرار •

 (six sigma)  الجودة درجة قياس •
 الجودة مقاييس •
 المواصفات استقرار درجة الرتبة آو الدرجة •
 (six sigma)  عن مفاىيم •

 )الجودة تكاليف(الجودة عمى الرقابة •
 الجودة عن الرقابة مفيوم •
 الجودة عن الرقابة أىداف •
 الجودة عمى الرقابة عممية في األساسية القرارات •

 الجودة تحسين حمقات •
 الجودة تحسين حمقات لفكر التاريخي التطور •
 الجودة حمقات مفيوم •
 الجودة حمقات وتكوين إنشاء خطوات •

 الشاممة الجودة إدارة تطبيق •
 الشاممة الجودة إدارة تطبيق متطمبات •
 الشاممة الجودة إدارة تبني مستويات •
 الشاممة الجودة إدارة تطبيق مراحل •
 الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقات •
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 الجودة شيادات •
 الجودة شيادات تطور ومراحل مفيوم •
 ISO أنظمة •
  Malcom Baldrige نظام •

 EFQM نظام
 :التقييم طريقة

 
   السداسي نياية في امتحان +تقييم متواصل 

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

 
  1998 ، مركز اإلسكندرية  لمكتاب ، ، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل  -1

2-Porter. M , L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris , 2000,  
 ،  1998 ، الرياض ، الكبيعان لمنشر و التوزيع ، ، إدارة الجودة الشاممةخالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد  -3

 ،  2001، مارس  05 ، مجمة آفاق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، العدد الجودة و السوقإليام يحياوي ،  /عمي رحال    -4
 2000، 1 ، دار المسيرة لمتوزيع و الطباعة ، األردن ، ط، إدارة الجودة الشاممةخيضر كاظم حمود  -5
 .،  1998، سبتمبر  74 ، العدد إدارة الجودة الشاممة  ، المفاىيم و التطبيقات ن مجمة اإلداريعبد العزيز أبو نبعة ،  -6

 ، 1996، 1 ، مصر ، ط،تخطيط و مراقبة جودة المنتجات ، مدخل إدارة الجودة الشاممةتوفيق محمد عبد المحسن   -7
 ، 1995 ، القاىرة ، دار العربية لمنشر و التوزيع ، القاىرة  ، بداية الطريق إلى تطوير المنظومة اإلدارية 9000، إيزو نظمي نصر اهلل  -8
 ، مجمة اإلدارة العامة ، معيد اإلدارة العامة ، اتجاىات اإلدارة العميا نحو تطبيق مواصفات اإليزوعبد الرحمان ابن حمد الحميضي  -9

 ،   2000، أفريل  1، العدد  40الرياض  المجمد 
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
 قانون المنازعات اإلدارية  :   المادة عنوان

  الثاني :السداسي
 ذهبية الجوزي . د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
  إليمي . د :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف

 
 : المطموبة المسبقة المعارف

   .المادة ىذه دراسة أجل من الموضوع في مسبقة معارف يتطمب ال
 :المادة محتوى

منازعات العمل امجلاعية .

 حمتوى االتفاقية امجلاعية للعمل

 التفاوض يف االتفاقيات امجلاعية

 تسوية الزناعات امجلاعية للعمل

 منازعات العمل الفردية

 ا جراءات تسوية منازعات العمل الفردية

 قضاء العمل

 
   السداسي نياية في  امتحان:التقييم طريقة
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
 لغة أجنبية  :   المادة عنوان

 الثاني  :السداسي
  يوسف بن حبيش:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 احمد كفيف:المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف
  .اإلنجميزية المراجع استخدام عمى القدرة إعطاءه وكذلك األعمال عالم في التواصل من الطالب تمكين ىو المادة ىذه تدريس من اليدف

 
 : المطموبة المسبقة المعارف
 االنجميزية المغة أساسيات
 :المادة محتوى
 واالقتصادية العممية والعبارات المصطمحات استعمال من الطالب يتمكن بحيث ميني فضاء في اإلنجميزية المغة جوانب المقياس ىذا يتضمن

  . والتواصل البحث في باإلنجميزية
 

 :التقييم طريقة
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم 
  

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
   التدقيق االجتماعي  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
 فمة غيدة.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 صميحة حواسني : المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف

  
 . االجتماعي لمجانب المتزايدة االنشغاالت في النظر و البشرية الموارد إدارة أىداف تحميل

 
 : المطموبة المسبقة المعارف
التدقيق  أساسيات في التحكم

 
 :المادة محتوى

 
1. Les enjeux d’un audit social et son intérêt pour l’entreprise 

  La finalité de l'audit social et son impact sur la performance pour l’entreprise, 

  L’audit social comme outil d’analyse et d’amélioration du climat social, 

 2. La méthodologie de l’audit social 
 

  La préparation d’un audit social : questionnaire, choix des auditeurs et des audités, 

  Les principes de construction d’un support méthodologique de l’auditeur, 

  Les techniques de réalisation des entretiens d’audit, 

  Les principaux outils d'audit social : entretiens, analyses sociologiques, analyse statistique, 
 

3. Les différents champs d'application d’un audit social 

  L’audit de la conformité et de respect des obligations légales et conventionnelles, 

  L’audit de la performance des pratiques de gestion des ressources humaines, 

  L’audit de la communication interne et repérer les carences et les enjeux de pouvoir, 

  L’audit du climat social et de la responsabilité sociale de l’entreprise, 

  L’audit de la motivation et de la reconnaissance professionnelle, 

  L’audit de la qualité du système de management et des conditions de travail. 
 

 
 
4. La conduite d’un projet audit social 



40 تغٛٛش انًٕاسد انجششٚخ            :انًبعتش ػُٕاٌ                               يهٛبَخ ثخًٛظ ثَٕؼبيخ انجٛالنٙ جبيؼخ:  انًؤعغخ   

 

           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

  
 
 

  L'analyse de la demande et identification des risques sociaux, 

  La fixation de périmètre d’intervention  

  

  La définition des indicateurs de performance et élaboration d’un référentiel d’audit social, 

  Le déploiement du processus audit social : entretiens, questionnaires, enquêtes, 

  L'analyse et la restitution des résultats : performance, risque, valeur ajoutée, 

  La conclusion de l’audit social et la présentation du rapport en termes de priorités d’action. 
  

 :التقييم طريقة
 
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم
 

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
جراءات، معايير المراجعة إشتيوي، السالم عبد إدريس •  .(1996 العربية، النيضة دار :بيروت) وا 
 .(2002 المريخ، دار :الرياض) ،متكامل مدخل المراجعة حجاج، وأحمد الديسطي محمد تعريب لوبك، وجيمس أريتر ألفين  •
 .(2000/2001 الكبرى، المكتبات دور :القاىرة) ،الحسابات لمراقبي المراجعة أساليب لطفي، أحمد السيد أمين •
 .(2006 المريخ، دار :الرياض) ،والتطبيق النظرية بين المراجعة حامد، حجاج تعريب إمرسون، وىنكي وليم توماس •
 .(1998 المستقبل، دار :عمان) ،الحسابات لتدقيق والعممية العممية األصول الرفاعي، محمود وخميل الخطيب راغب خالد •
 .(2004 وائل، دار :عمان) ،الحسابات تدقيق عمم اهلل، عبد أمين خالد •
 .(2003 الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر) ،الحسابات ومراقبة المراجعة بوتين، محمد •
 .بالجزائر الحسابات لتدقيق والتنظيمية التشريعية النصوص •

• Jean Raffegeau et all .Audit et contrôl des comptes, (publi union ,1979). 
• Renard Jacques, L’audite interne :ce que fait débat ,(paris :maxima,2003). 
• Mokhtar Belaiboud , pratique de l’audit , (Alger :Berti Editions,2005). 
• Isidor Feujo, Guide des Audits, (paris : AFNOR, 2005). 
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 
 
 
 
 

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
   السموك التنظيمي  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
 فمة غيدة.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 سعيد منصور فؤاد.د : المادة عمى المسؤول األستاذ
 .:التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

1.Le comportement humain et les organisations dans un environnement complexe. 
2.La personnalité et les différences individuelles. 
3.La perception et l'attribution dans les organisations 
4.Les émotions et le stress au travail 
 5.La motivation au travail: fondements, pratiques et enjeux 
6.La dynamique des groupes et des équipes 
7.La communication dans les organisations 
8.Le leadership 
9.Le pouvoir et l'influence dans les organisations 
10.Le conflit, la collaboration et la négociation dans les organisations 
11.La culture organisationnelle et le changement 

 
 

 :التقييم طريقة
 
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم

   
 .انترنت مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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           2016/2017 : انجبيؼٛخ انغُخ

 
 
 
 
 

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
   الثقافة التنظيمية  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
 فمة غيدة.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 سعيد الطيب.د : المادة عمى المسؤول األستاذ
 .:التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 

 :المادة محتوى
La définition opérationnelle de la notion de culture. 
Le rôle et les formes des rituels dans les organisations.  
Les pratiques historiques et les modèles de résolution de conflits.  
Le sentiment d'appartenance. 
Le système de légitimation et de contestation de l'ordre établi.  
Le contrat de l'acteur. 
 Les pratiques et les formes du consensus. 

 
 

 :التقييم طريقة
 
   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم

   
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
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 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
 منهجية البحث العممي  :   المادة عنوان

 الثالث :السداسي
 خثير محمد . د :التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
  إليمي . د :المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف
 ومراحل عناصر ،  البحث إشكالية صياغة  ، المراجع في البحث ) العممي البحث وخطوات طرق بأىم الطالب تعريف إلى المادة ىذه تيدف
 تدريب  ىي المادة ىذه من الغاية ،  ( والمحتوى الشكمي الجانب من سواء  عممية مذكرة إعداد في العممي المنيج ،  عممي بحث معالجة
  . المستقبل في العممي البحث بميام لمقيام تحضيره و التخرج مذكرة إنجاز عمى  الطالب
 : المطموبة المسبقة المعارف

   .المادة ىذه دراسة أجل من الموضوع في مسبقة معارف يتطمب ال
 :المادة محتوى

  القراءة بطاقة.1
 والفرضيات البحث إشكالية.2

 .االستبيان أسئمة أنواع تعريف، :االستبيان .3
 .المقابالت أنواع تعريف، :المقابمة .2
 .التحقيقات حدود التحقيقات، وسمبيات إيجابيات خصائصيا، التحقيقات، تعريف :التحقيقات .3
 .العينة حجم تحديد العينة، نوع تحديد العينات، أنواع :العينة تحديد إجراءات .4
 :البيانات جمع مراحل .5
 .المسح وزمان مكان تحديد -
 .وتكوينيم المحققين اختيار -
 .المحققين طرف من االستبيان تنفيذ -
 البيانات جمع مراقبة -

   السداسي نياية في امتحان+ تقييم متواصل :التقييم طريقة
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع

 . (2002 ، لمكتاب العامة المصرية الييئة :القاىرة)، وتقنياتو مناىجو ، العممي البحث عمر، زيان محمد-1
 . 2005\8\2 بتاريخ ، اإلنترنت عمى مقال ، الموضوعي البحث منيج في لمحات : عسيالن الرحيم عبد اهلل عبد - 2
 خدمة مكتب األردنية، الجامعة) ، (الميداني المسح عمى المتطوعين تدريب دورة) العممي البحث خطوات :العواودة سالم أمل - 3

 ، (2002، المجتمع
 2005\8\4 بتاريخ ، اإلنترنت عمى منشور مقال ، الموضوعي البحث منيج في لمحات : عسيالن الرحيم عبد اهلل عبد -4 

  : 2005\8\3 بتاريخ ، المستقبل موقع ، خطر في العممي البحث : شاىين جيروم- •
http://www.almustaqbal.com/stories 

http://www.almustaqbal.com/stories
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 العدد األول، المجمد ،"المستدامة والتنمية البيئة أبحاث مجّمة" في ـ ،"العربي الوطن في المستدامة والتنمية العممي البحث" النعيمي، طو •
  ،1997 صفر،

 ،"العربي المجتمع لتنمية البحوث نتائج تطبيق" :ندوة وقائع ،العربي الوطن في العممي البحث واقع :العربي الخميج لدول التربية مكتب -7
 ،1990 الرياض، العربي، التربية مكتب
 1999 ، الجزائر ج، م د الثانية، الطبعة البحوث، إعـداد طـرق و العممـي البحث مناىج ، الذنيبات محمود محمد و عمار بوحوش -8
 

 البشرية الموارد إدارة   :الماستر عنوان
   البشرية الموارد إدارة سياسات  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
 محمد خثير.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 غيدة فمة .أ: المادة عمى المسؤول األستاذ
 .:التعميم أهداف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

 البشرية الموارد وظيفة وتطور طبيعة-1
 الوظائف وتوصيف تحميل -2
 البشرية الموارد تخطيط -3
 والتوظيف االستقطاب -4 
 الميارات وتنمية التدريب -5

 المينية المسارات إدارة -6
 البشرية الموارد أداء تقييم -7

 البشرية الموارد إدارة برنامج تقييم-8
 البشرية الموارد إدارة نجاح اعتبارات- 9

 البشرية الموارد إدارة في المستقبمية االتجاىات-10
 البشرية الموارد نظام عمى المؤثرة االتجاىات-11

 :التقييم طريقة
    السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم

 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع
 
 ،2011عمان األردن , دار المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, إدارة الموارد البشرية في زمن العولمة , فريد كورتل ونوري منير -1-
 ،2000، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، "إدارة األفراد" مصطفى نجيب شاويش، إدارة الموارد البشرية  .- 2
 ،2001الخصائص والوظائف اإلدارية، دار وائل لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان، : سعاد نائف برنوطي، األعمال- 3
 2002دى لمطباعة والنشر و التوزيع، عين مميمة، الجزائر، ھعمي غربي و آخرون، تنمية الموارد البشرية، دار ال- 4
 ، ص2004محمد إسماعيل بالل، إدارة الموارد البشرية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، - 5

6 - J. M. Peretti, gestion du personnel, édition vuibert, Paris, 1983  
 جاري ديسمر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال وعبد المحسن عبد المحسن جودة، دار المريخ لمنشر، الرياض،- 7
.2003 
 .،2002رواية محمد حسن، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  - 8
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9- J. M. Peretti, Ressources humaines, edition vuibert, Paris, 2000, 
،  2004رة، ھمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، القا: مصطفى محمود أبو بكر، الموارد البشرية-  10
 جمال الدين محمد المرسي، اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشرية، المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين، الدار. د - 11

، 2003رة، ھالجامعية، القا
 2002ضة العربية، بيروت، ھيم بموط، إدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي، دار النھحسن إبرا. د- 12 

                                 
 

 البشرية الموارد تسيير   :الماستر عنوان
 قانون محاربة الفساد  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
  لعريبي محمد.د:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 لعريبي محمد -د : المادة عمى المسؤول األستاذ

. 
 : المطموبة المسبقة المعارف
 :المادة محتوى

  انشلبثخ فٙ انمطبع انؼبو:انفصماألول

يفٕٓو ٔأًْٛخ انشلبثخ .

 (. تششٚؼٛخ/خبسجٛخ، إداسٚخ/ ثؼذٚخ، داخهٛخ/ لجهٛخ) إَٔاع انشلبثخ

 انٓٛئبد انًكهفخ ثبنشلبثخ :

ٙانًشالت انًبن 
انًفتشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ  
يجهظ انًحبعجخ  .

  انتذلٛك انذاخهٙ فٙ انمطبع انؼبو:انفصمانثاني

 ٙ(. انًفٕٓو، انخظبئض، األًْٛخ، األْذاف) يبْٛخ انتذلٛك انذاخه

انًؼبٚٛش انذٔنٛخ نهتذلٛك انذاخهٙ فٙ انمطبع انؼبو :

ٙانًٛثبق األخاللٙ نهتذلٛك انذاخه .

 يؼبٚٛش انظفبد 
يؼبٚٛش األداء 
 ٙانًُٓجٛخ انؼًهٛخ نهتذلٛك انذاخه :

ٙأدٔاد ٔٔعبئم انًذلك انذاخه .

ٙتُظٛى يًٓخ انتذلٛك انذاخه .

 
 :التقييم طريقة
   السداسي نياية في امتحان
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع

 ،2011يحًذ ػجبط يحشص٘، التظبدٚبد انًبنٛخ انؼبيخ، دٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ، انجضائش .
     2 - Ali bissaad, droit de la comptabilité publique, édition Houma, Algérie, 2004 . 

3- Jacques Renard, théorie et pratique  de l’audit interne, édition d’organisation, 
paris, 2010. 

  L’audit dans le secteur publique, revue d’analyse comparée en administration 
publique, Vol 18, n 3, automne 2012. 
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 البشرية الموارد تسيير  :الماستر عنوان
 لغة اجنبية  :   المادة عنوان

 الثالث  :السداسي
 يوسف بن حبيش:التعميمية الوحدة عن المسؤول األستاذ
 احمد كفيف:المادة عمى المسؤول األستاذ
  :التعميم أهداف
  .اإلنجميزية المراجع استخدام عمى القدرة إعطاءه وكذلك األعمال عالم في التواصل من الطالب تمكين ىو المادة ىذه تدريس من اليدف

 : المطموبة المسبقة المعارف
 االنجميزية المغة أساسيات
 :المادة محتوى
 واالقتصادية العممية والعبارات المصطمحات استعمال من الطالب يتمكن بحيث ميني فضاء في اإلنجميزية المغة جوانب المقياس ىذا يتضمن

  . والتواصل البحث في باإلنجميزية
 :التقييم طريقة

   السداسي نياية في وامتحان متواصل تقييم 
 (إلخ انترنت، مواقع ، كتب،ومطبوعات ) :المراجع 
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V  -االتفاقيات  /العقود
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (

 

 
 ٌتم التكوٌن المقترح  من دون إشراك أي جامعة أخرى
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 
 

 ٌتم التكوٌن المقترح  من دون إشراك أي جامعة أخرى
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