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 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 جامعة خمٌس ملٌانة 

  كلٌة العلوم اإلقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر 

  علوم التسٌٌر :قسم 

 
 

: (*)المشاركون فً التكوٌن - 2

: المؤسسات الجامعٌة األخرى- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 
 
 
 
 
 
 
 :الشركاء الدولٌون األجانب - 

 
 

 
 

 
 

  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق. 
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 : إطار وأهداف التكوٌن-3
 

تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً الماستر )شروط االلتحاق - أ
 (المعنً 

 
ٌتم قبول الطلبة فً ماستر إدارة أعمال بشرط أن ٌكون سبق لهم الدراسة فً مسار اللٌسانس فً 

 رصٌد فً اللٌسانس و كذا الدراسة 180تخصص تسٌٌر المؤسسات أو إدارة أعمال  وقد تحصل على 
. فً النظام الكالسٌكً

 
 

 سطر على أكثر 20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،)أهداف التكوٌن- ب
 (تقدٌر

 
كما ٌسمح للطالب التمكن و فً النظام الكالسٌكً،(LMD)هذا التكوٌن للمسجل فً إطار نظام شهادات

: من الحصول على المعارف النظرٌة الهامة وذلك من خالل اتجاهٌن أساسٌٌن
 

:  ٌصب فً الحصول على الكفاءات العلمٌة والتقنٌة التً تمكنه مناالتجاه األول
.  التحكم فً المٌدان المتعلق بعلوم التسٌٌر وإدارة أعمال المؤسسات- 
. التحكم فً المٌادٌن المتعلقة بالتجارة الدولٌة وإدارة أعمال المؤسسات الدولٌة-
التحكم فً المٌادٌن المتعلقة باالتصاالت إدارة أعمال المؤسسات سواء باللغة العربٌة أو اللغة -

. اإلنجلٌزٌة
. القدرة على ممارسة المهن المتعلقة بإدارة أعمال المؤسسات الدولٌة-
 

: ٌصب فً اتجاه تطوٌر القدرات الفردٌة للطالب من حٌث: االتجاه الثانً
. تطوٌر روح المبادرة وتطوٌر روح المسؤولٌة-
. تطوٌر القدرة على اإلشراف على المشارٌع وتسٌٌرها-
. القدرة على االندماج فً فرق العمل لتسٌٌر وإدارة المشارٌع-
. القدرة على اإلشراف و تأطٌر فرق العمل التنفٌذٌة-

 .تطبٌق مبادئ إدارة أعمال المؤسسات على المؤسسات فً الواقع- 
 .الحصول على مهارات تقدٌم منتجات و خدمات فً خطة تؤدي إلى الهدف وتخفض التكلفة- 
. تحلٌل وتوقع البٌئة إدارة أعمال المؤسساتٌة المستقبلٌة واالستعداد لها- 
. مهارات التطلع إلى تطبٌق الحدٌث والتطوٌرالوصول إلى - 
 التحكم فً تقنٌات التسٌٌر وفق األدوات العلمٌة -

 فهم الصراع فً المؤسسة وطرق حلها- 
 
 
 
 
 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

المؤهالت والقدرات المستهدفة  - ج
 

ٌسعً هذا  المسار إلعطاء  القواعد النظرٌة و التطبٌقٌة الالزمة للفهم  و التصور الصحٌح لقٌادة  
مع تطور المخاطر على مستوى المؤسسات  االقتصادٌة  فإنها  تفرض تكوٌن  ٌجمع  بٌن . المنظمات

إن المخاطر العامة المرتبطة بالمنافسة و كذا . التفكٌر  النظري و تحلٌل األعمال  و التطبٌقات المٌدانٌة
المتعلقة بالتطور السرٌع  لتكنولوجٌات األعالم و االتصال سواء على المستوى الداخلً  أو الخارجً  

بالنسبة للمؤسسات باإلضافة إلى المخاطر األخرى المتعلقة بالتحوالت الهٌكلٌة و تطور المناولة و 
التخلً عن الكثٌر من النشاطات  لغرض البقاء فإن هذا الواقع ٌفرض قٌادة ذات نظرة شاملة للمشاكل و 

. المخاطر
 

هذا التعلٌم ٌرتكز على جذع مشترك ٌحتوي على ندوات خاصة ٌكتسب من خاللها الطالب المعارف 
األساسٌة لتنظٌمات مرفقة بأهم الدروس المنهجٌة المطبقة فً مٌدان التسٌٌر مع فترة ستة أشهر مع 

و قد ٌتمكن الطالب فً مساره من . وصً لمواجهة الواقع و المٌدان من خالل التربص لدي مؤسسات
التعمق فً مختلف  (الكمٌة و النوعٌة و إجراءات النصح)خالل صرامة التكوٌن بالنسبة للمنهجٌات 
 :المفاهٌم و مباحث العلوم حٌث ٌتمكن من 

 .القدرة علً التشخٌص عن طرٌق التعلم بواسطة النقد لنظرٌات التنظٌمات -
االستقاللٌة و المسؤولٌة فً قٌادة مشروع فردي فً إنجاز مذكرات البحث أو القٌام بمهام فً  -

. مجال التوجٌه المهنً

 
القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د
 

 المؤسسات االقتصادٌة بأنواعها و مكاتب خاصة بالمستشارٌن االقتصادٌٌن .
  مكاتب متخصصة فً دراسات المحٌط والدراسات المٌدانٌة لصالح المؤسسة .
 مؤسسات التكوٌن المختلفة. 
   اإلدارات العمومٌة و الهٌئات الدولٌة
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه
 
ماستر تسٌٌر مؤسسات  :1المعبر-

ماستر تسوٌق  : 2المعبر  -
 

 
: تتم متابعة التكوٌن فً ماستر التسٌٌر باعتماد المؤشرات التالٌة: مؤشرات متابعة التكوٌن - و

. الحجم الساعً المنجز فً كل مقٌاس-
. الحجم الساعً المنجز فً كل وحدة تعلٌم-
. معدل التقدم فً تغطٌة برنامج المقاٌٌس-
. إجمالً القروض المحققة فً كل سداسً-
. التركٌز على وحدات التعلٌم األساسٌة-
. التركٌز على العمل الشخصً للطالب-
. احتساب عدد الوحدات المتحصل علٌها من طرف الطالب-
. اعتماد االمتحانات الجزئٌة والتقٌٌم المستمر-
. متابعة األعمال الشخصٌة للطالب ومدى التزامه ببذل مجهودات شخصٌة-
. إنجاز مذكرة التخرج-
. مناقشة األطروحة-
 
 
 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
 
 

 ( طالب100 ): قدرات التأطـــــــــٌر - أ

 (ٌمأل و ٌصادق علٌه من طرف الكلٌة أو المعهد)التأطٌر الداخلً المسخر للتكوٌن فً التخصص -  - ب
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 التأطٌر الخارجً- ب
: المؤسسة التابعة لها

 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      

: المؤسسة التابعة لها
 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      

 
: المؤسسة التابعة لها

 

 التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      

 
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى *
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اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة  -4

المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات - أ
 

 مخبر الصناعة ، التطور التنظٌمً للمؤسسات و اإلبداع :-عنوان المخبر 
 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

قاعة خاصة للمحاضرات  01  1 

قاعة خاصة باالعمال الموجهة  01  2 

قاعة خاصة باإلعالم اآللً مزودةباالنترنت  01  3 

كتب  /  4 

دورٌات  /  5 

مجالت خاصة بإدارة أعمال المؤسسات  /  6 

مكتبة مركزٌة مزودة بالكتب ذات العالقة بالماستر  01  8 

قاعة لمزاولة الدروس مزودة بسبورة بٌضاء وجهاز  01 
 data showعرض 

12 

فرق بحث مساعدة على التأطٌر  04  13 

 
 

 مخبر اإلقتصاد الرقمً فً الجزائر - :عنوان المخبر 
 
 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

قاعة خاصة للمحاضرات  01  1 

قاعة خاصة باالعمال الموجهة  01  2 

قاعة خاصة باإلعالم اآللً مزودةباالنترنت  01  3 

كتب  /  4 

دورٌات  /  5 

مجالت خاصة بإدارة أعمال المؤسسات  /  6 

مكتبة مركزٌة مزودة بالكتب ذات العالقة بالماستر  01  8 

قاعة لمزاولة الدروس مزودة بسبورة بٌضاء  01 
 data showوجهاز عرض 

12 

فرق بحث مساعدة على التأطٌر  04  13 

 

 
 
 

 
 
 
 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

 :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات- ب
 

مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 

 أشهر  3كل التخصصات مؤسسات إقتصادٌة عمومٌة و خاصة  

 أشهر 3كل التخصصات جمٌع وكالت التأمٌن  

البنوك بكل أنواعها  
 
 

 أشهر 3كل التخصصات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

 : مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح- د
 
 

 رقم انمشزوع ػىىان مشزوع انبحث
حاريخ بذايت 

 انمشزوع

حاريخ وهايت 

 انمشزوع

la mise en œuvre du système 

d’information dans les hôpitaux 

algériennes – challenges et 

solutions-     

F01L02UN440120130011 2013 2015 

 حالة –البعد الديناميكي لريادة ألاعمال 

 والية عين الدفلي

F02N01U440120130003 2013 2015 

اعتماد وتجسيد الحكومة إلالكترونية في 

الجزائر وأبعادها الاقتصادية 

 والاجتماعية

02720120002M 2012 2016 
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: فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال- ه
 
 1قاعة األعمال التطبٌقٌة  رقم -

 
 
 

 
 2قاعة األعمال التطبٌقٌة  رقم -

 
 
 

 
 
 3قاعة األعمال التطبٌقٌة  رقم -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المالحظة  العدد  إسم التجهٌز  الرقم  

فً حالة جٌدة  P4 16جهازحسوب 01

المالحظة  العدد  إسم التجهٌز  الرقم  

 فً حالة جٌدة P4 16جهازحسوب 01

المالحظة  العدد  إسم التجهٌز  الرقم  

 فً حالة جٌدة P4 16جهازحسوب 01
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
( سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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 :السداسً األول - 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحذة انخؼهيم
 
 

انحجم انساػي 

 انسذاسي
 انحجم انساػي األسبىػي

 انمؼامم األرصذة 
 وىع انخقييم

 محاضزة أسبىع 14-16
أػمال 

 مىجهت
أػمال 

 حطبيقيت
انؼمم 

 انشخصي
 امخحان مخىاصم

   6 18 18 // د30سا و 4 د30سا و 4 سا 405 وحذاث انخؼهيم األساسيت
 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 اُزؽ٤٤ط اُؼ٢ٓٞٔ

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 ئزاضح اُزـ٤٤ط

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 أٗظٔخ اُزؽ٤٤ط

          

   03 09 09 // د30سا و1 سا 03 سا 202,5 وحذاث انخؼهيم انمىهجيت

د30سا و1 112,5 أُشطٝعرؽ٤٤ط   X X 2 5 4,5 // د30سا و1 

د30سا و1 90 أُوبٝالر٤خ   // 4,5 4 1  X 

          

   01 02 1,5 // // د30سا و1 سا45 وحذاث انخؼهيم االسخكشافيت
 X  1 02 1,5 // // د30سا و1    45 هبٕٗٞ اُشطًبد

          

   01 01 // // د30سا و1 // سا 22,5 وحذة انخؼهيم األفقيت
 X X 1 1 // // د30سا و1 // 22,5 خ٘ج٤خاأل ُـخاٍ

 - - 11 30 28,5  سا7,5 سا09 سا675 1مجمىع انسذاسي 
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: السداسً الثانً -2

 

 
 
 

 وحذة انخؼهيم

انحجم 

انساػي 

 انسذاسي
 انحجم انساػي األسبىػي

 انمؼامم األرصذة 
 وىع انخقييم

14-16 
 أسبىع

 أػمال مىجهت محاضزة
أػمال 

 حطبيقيت
 إمخحان مخىاصم انؼمم انشخصي

   6 18 18 // د30سا و 4 د30سا و 4 سا 405 وحذاث انخؼهيم األساسيت

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 إدارة األعمال الدولٌة

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 اإلزاضح اإلؼزطار٤د٤خ ُِٔٞاضز اُجشط٣خ

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 اُز٘بكؽ٤خ ٝاُر٤بضاد اإلؼزطار٤د٤خ

          

انمىهجيت وحذاث انخؼهيم 

 
   03 09 09 // د30سا و1 سا 03 سا 202,5

د30سا و1 112,5 تقنٌات القٌادة اإلستراتجٌة  X X 2 5 4,5 // د30سا و1 

د30سا و1 90 التحرٌر اإلداري و اإلتصال   // 4,5 4 1  X 

          

   01 02 1,5 // // د30سا و1 سا45 وحذاث انخؼهيم االسخكشافيت
 X  1 02 1,5 // // د30سا و1    45 هبٕٗٞ اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ

          

وحذة انخؼهيم األفقيت 

 
   01 01 // // د30سا و1 // سا 22,5

 اُِـخ األخ٘ج٤خ

 
 X X 1 1 // // د30سا و1 // 22,5

 - - 11 30 28,5  سا7,5 سا09 سا675 2مجمىع انسذاسي 
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:   السداسً الثالث - 3
 

 

 وحذة انخؼهيم

انحجم انساػي 

 انسذاسي
 انحجم انساػي األسبىػي

 انمؼامم األرصذة
 وىع انخقييم

 أػمال مىجهت محاضزة أسبىع 14-16
أػمال 

 حطبيقيت
 إمخحان مخىاصم انؼمم انشخصي

   6 18 18 // د30سا و 4 د30سا و 4 سا 405 وحذاث انخؼهيم األساسيت

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 ئزاضح أُؼطكخ

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 اُزؽ٣ٞن االؼزطار٤د٢

 X X 2 6 6 // د30سا و1 د30سا و1 135 ئزاضح اإلثساع  ٝاالثزٌبض

          

 انمىهجيتوحذاث انخؼهيم 
 

   03 09 09 // د30سا و 1 سا 03 سا 202,5

د30سا و1 112,5 اُصًبء االهزظبز١ ٝا٤ُوظخ  X X 2 5 4,5 // د30سا و1 

د30سا و1 90 منهجٌة البحث   // 4,5 4 1  X 

          

 وحذاث انخؼهيم االسخكشافيت
 

   01 02 1,5 // // د30سا و1 سا45

 X  1 02 1,5 // // د30سا و1    45 األػٔبٍهبٕٗٞ 

          

وحذة انخؼهيم األفقيت 

 
   01 01 // // د30سا و1 // سا 22,5

 X X 1 1 // // د30سا و1 // 22,5 اُِـخ األخ٘ج٤خ

 - - 11 30 28,5  سا7,5 سا09 سا675 3مجمىع انسذاسي 



24 

 

 : انسذاسي انزابغ - 4
 ذظض إلػساز أُصًطح

. ضط٤س  30 ٝضط٤س 04أُؼبَٓ 
 ػِّٞ اهزظبز٣خ ٝػِّٞ اُزؽ٤٤ط ٝاُؼِّٞ اُزدبض٣خ:ا٤ُٔسإ 
 ػِّٞ اُزؽ٤٤ط: اُشؼجخ 

إدارة أػمال  :انخخصص

 

انحجم انساػي  

 األسبىػي
 األرصذة انمؼامم

 18 3  26 انؼمم انشخصي
 12 1 16 انخزبص في انمؤسست

 / / / انمهخقياث 

 / / / (حذد)أػمال أخزي

 30 4  630  4مجمىع انسذاسي 

 

 
: حىصهت شامهت نهخكىيه-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األساسيت انمىهجيت االسخكشافيت األفقيت انمجمىع

 ح س و ث

 محاضزة 202,5 135 67,5 00 405

 أػمال مىجهت 202,5 67,5 00 67,5 337,5

 أػمال حطبيقيت 00 00 00 00 00

 ػمم شخصي 810 405 67,5 00 1282,5

 انمذكزة 630 00 00 00 630

 انمجمىع 1845 607,5 135 67,5 2655

 األرصذة 72 36 9 03 120

100 % 2.5 % 7,5 % 30 % 60 %  نكم وحذة األرصذة% وسبت

 حؼهيم
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 : (التدرٌس)التعلٌق على التوازن اإلجمالً للتعلٌم 
. (محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبٌقٌة، مشروع تربص)تبرٌر كل مقدار مقترح لكل نشاط تعلٌمً مقدم 

إن الحجم الساعً للمحاضرات ٌكون أكثر نسبٌا، نظرا ألن الماستر أكادٌمً ٌتطلب تزوٌد الطالب :الدروس-
بأكبر قدر ممكن من المفاهٌم والمعلومات خاصة إذا علمنا أن مٌدان إدارة أعمال المؤسسات فً تطور مستمر 

. خاصة من ناحٌة تعدد التخصصات الجزئٌة
ساعة أسبوعٌا وهو حجم كاف لتمكن الطالب من 22.5ٌبلغ الحجم الساعً لألعمال الموجهة :أعمالموجهة-

. إعداد البحوث المكلف بها فً إطار المقاٌٌس المعنٌة
ٌتم اعتماد األعمال التطبٌقٌة فقط فً المقاٌٌس التقنٌة أو المقاٌٌس التً تتطلب استعمال الوسائل : أعمال تطبٌقٌة-

. السمع بصرٌة
ٌتم التركٌز على العمل الشخصً فً مقاٌٌس عدٌدة وهذا لتمرٌن الطلبة على االنتقال إلى : عمل شخصً-

المؤسسات أو مكاتب الدراسات أو المخابر أو مختلف اإلدارات، وكذلك تحفٌز الطالب على استعمال االنترنت 
. واستغالل المعلومات الموجودة فٌها
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
   انخسييز انؼمىمي: إسم انمادة 

 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 

:األهداف التعلٌمٌة   

تمكٌن الطالب من اإلطالع على اإلدارة العمومٌة بالمفهوم و مختلف المؤؤسات التابعة لها ، و تمكٌن الطالب 
 من اإلطالع على مختلف التقنٌات المستعملة فً التسٌٌر العمومً و كٌفٌة إدارة المرافق العمومٌة 

 :المعارف المسبقة 

  :المحتوى 

أساسٌات حول قطاع الخدمة العمومٌة و التسٌٌر العمومً : المحور األول   

إدارة المرافق العمومٌة :المحور الثانً   

(المفهوم و المبادئ  )التسٌٌر العمومً الجدٌد  :المحور الثالث   

تقنٌات التسٌٌر العمومً و آلٌاته التنظٌمٌة : المحور الرابع   

وسائل التسٌٌر العمومً الجدٌد : المحور الخامس   

مراقبة التسٌٌر العمومً : المحور السادس   

تقٌٌم متواصل مع إمتحان فً المحاضرة : طرٌقة التقٌٌم   

: المراجع   

ترجمة محمد شرٌف الطرح ، الرٌاض ، المكتبة " العولمة و إصالح اإلدارة العامة " إٌلٌن سٌوالكامارك -1
  2002العبٌكان  

 1995حسن الشامً علً ، اإلدارة العامة و التحدٌث اإلداري ، شركة رشاد برس لبنان -2

، الطبعة الثانٌة ، دار وائل للنشر و التوزٌع ،  (الهٌكل و التصمٌم  )السالم مؤٌد السعٌد ، نظرٌة المنظمة -3
 2005األردن 

   2007قٌس المؤمن و آخرون ، التنمٌة اإلدارٌة ، دار زهران للنشر و التوزٌع عمان ، األردن  -3
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 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
  إدارة  انخغييز: إسم انمادة 

 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 محخىي انمادة
 اإلطبض اُ٘ظط١ ُِزـ٤٤ط - 1
 األؼجبة اُساكؼخ ُِزـ٤٤ط ا-
 رؼط٣ق اُزـ٤٤ط اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝاُزـ٤٤ط -
 أٗٞاع اُزـ٤٤ط -
 اضرجبط اُزـ٤٤ط ثبُؽ٤بم-
 أٗٔبط ٝ ٓظبزض ٓوبٝٓخ اُزـ٤٤ط-2

( اُؽ٤ٌُٞٞخ٤خ)األؼجبة اُلطز٣خ  - 
 اُو٤ْ ٝأُزوساد ا٤ُٜٔٔ٘خ:  اُثوبكخ اُز٘ظ٤ٔ٤خ -
 رشر٤ض اُٞضغ اُطاٖٛ ُِٔ٘ظٔخ -3
 أ٤ٔٛخ كْٜ اُؽ٤بم اُربص ثبُٔ٘ظٔخ - 
 ػ٘بطط اُؽ٤بم اُثوبك٢- 
( ًطد ٣ُٖٞ)رح٤َِ ٤ٓسإ اُوٟٞ - 

 االؼزطار٤د٤بد ٝ األزٝاض: ه٤بزح اُزـ٤٤ط- 4
 اؼزطار٤د٤بد اُزو٤َِ ٖٓ أُوبٝٓخ      - 
اُوبئس االؼزطار٤د٢، ٓؽئٍٞ ٓشطٝع اُزـ٤٤ط، اإلزاضح اُٞؼط٠، ، : األزٝاض ك٢ ه٤بزح ػ٤ِٔخ اُزـ٤٤ط     - 

 أُؽزشبضٕٝ
 ضٝاكغ اُزـ٤٤ط - 5

 ا٤ُٜبًَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝٗظْ اُطهبثخ    - 
 اُطٝر٤٘بد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ا٤ٓٞ٤ُخ      - 
 اُطٓع٣خ( أُؽبضاد)اُؼ٤ِٔبد      - 
 ُؼجخ اُؽِطخ ٝاُؼ٤ِٔبد اُؽ٤بؼ٤خ       - 
 ضطٝضح رج٤ِؾ اُحبخخ ُِزـ٤٤ط      - 

 اُزؼِْ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝاُزـ٤٤ط ا     - 6
( ٓطاخغ أؼبؼ٤خ ك٢ أُزٞؼظ 4( ) ئُدًزت ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزطٗذ،) : انمزاجغ

 انمزاجغ بانؼزبيت
اُشطًخ اُؼطث٤خ أُزحسح . أُظبزض ٝاالؼزطار٤د٤بد: ئزاضح اُزـ٤٤ط اُز٘ظ٢ٔ٤ حؽٖ ٓحٔس أحٔس ٓحٔس ٓرزبض، . ز

 2014. ُِزؽ٣ٞن ٝ اُزٞض٣ساد
 انمزاجغ بانفزوسيت

G.Johnson, K. Shcoles et F. fréry, Stratégique, Pearson Education France, 2e 
édition,  2002 
Chapitre 11 
Balogun J., Hope Hailey V., Viardoté, Stratégies du changement, 2e édition, 
Pearson éducation, 2005. 
Raimbault M., Saussois J.-M., Organiser le changement, Éditions 
d’Organisation, 1983. 
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Guy Jacob: Le reengineering : l'entreprise reconfigurée. Editions Hermes, 
Paris, 1994  

 مزاقبت مسخمزة، امخحان: طزيقت انخقييم
 

 ػىىان انماسخز إدارة أػمال
  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
 أوظمت انخسييز: إسم انمادة 

 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 محخىي انمادة
: ٌٓٞٗبد ٗظبّ اُزؽ٤٤ط -ٓب٤ٛخ ٗظبّ اُزؽ٤٤ط   – أُوبضثخ اُ٘ظب٤ٓخ    - ٓوسٓخ    

 ٗظبّ أُؼِٞٓبد- ٗظبّ اُطهبثخ    - ٗظبّ اُز٘ش٤ظ   - ٗظبّ اُز٘ظ٤ْ   - ٗظبّ اُو٤بزح ٝ اُزرط٤ظ      - 
 (e-Management)( ك٢ ظَ اإلزاضح اإلٌُزط٤ٗٝخ )ٗظبّ اُزؽ٤٤ط ك٢ اإلزاضح اُحس٣ثخ - 

( ٓطاخغ أؼبؼ٤خ ك٢ أُزٞؼظ 4( ) ئُدًزت ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزطٗذ،) : انمزاجغ
 ثبُِـبد األخ٘ج٤خ

1- Aktouf Omar : Mobilisation des personnes, management et culture de 
l’entreprise. Cergy –Pontoise Paris 1991. 
2- Agefos  PME Rhône Alpes en collaboration avec Brigitte Frachon. 
Manager le changement, changer le management . Ed. Chronique sociale 
Lyon 2001 
3- Encyclopédie de management et de gestion. ed . Dalloz 1999. 
4- Glossaire sur les  concepts clefs du management stratégique,  DPCG . 
ERIAD Setif 1989. 
5- Drucker Peter : Structures et changements. ed. Village Mondial. Paris 
1996.  
6- Ouvrage Collectif: Mondialisation et Modernisation des entreprises 
cread/casbah. éditions. Alger 2001.  
7- Kalika Michel : l’efficacité des entreprises est-elle liée à leurs structures ?  
    in Revue.Française de Gestion N° 50 Janvier-Février 1985.  
8-  Livian Yves Frederic: comment mener une réorganisation. Dunod Edition 
Paris 1978.  
9- Alain Charles Martinet: le management stratégique : organisation et 
Politique Me Graw Hill. ed. Paris 1984.  
10- Mintzberg Henry: organiser l’entreprise prêt-à-porter ou sur mesure 
in.Harvard  l’expansion 

 
 

 امخحان انمحاضزة + مزاقبت مسخمزة: طزيقت انخقييم
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 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
                 األٍٝ                   : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ أُٜ٘د٤خ  : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  رؽ٤٤ط أُشطٝع: ئؼْ أُبزح 

 5: اُطط٤س
 2: أُؼبَٓ

 
 : أهذاف انخؼهيم

 
اُٜسف  ٣ٌٖٔ ٖٓ رطج٤ن أُلب٤ْٛ ٝاُططم اُؽ٤بؼ٤خ ُزؽ٤٤ط أُشبض٣غ ئثط  ئٗدبظ أُشطٝع ًٝصا رو٤٤ْ اُزط٤ًجبد 

. أُؼوسح ٝأُربططح اُ٘بخٔخ ػٖ ه٤بزح ٓشطٝع
 

. إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت هس ر٘بٍٝ ثبُسضاؼخ ٓو٤بغ اُزؽ٣ٞن اٝ ٓسذَ ُِزؽ٣ٞن: انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 
 

  :محخىي انمادة
 

I- ٓسذَ ٖٓ أُشبض٣غ ئ٠ُ رؽ٤٤ط أُشبض٣غ رؼط٣لبد ٝضٛبٗبد 

 رجط٣ط ٝرؼط٣ق أُشطٝع ٝرظ٤ْٔ أُ٘زٞج -

 ر٘ظ٤ْ أُشطٝع ك٢ أٌُبٕ ٝاُعٓبٕ  -

 ٓطاهجخ ا٥خبٍ ٝرٌب٤ُق أُشطٝع -

 ٖٓ رؽ٤٤ط أُشطٝع ئ٠ُ رؽ٤٤ط ٓشبض٣غ -

II –  رؽ٤٤ط ط٤طٝضح اُزؽ٤٤ط ٝٓرطظ اُزؽ٤٤ط أُسٓح(gestion de processus de gestion ERP 

 ٓجزسب ٝٓلب٤ْٛ أؼبؼ٤خ  : ERPئؼزطار٤د٤خ ئزٓبج ٝه٤بزح ٓشطٝع  -

 ERPٓلب٤ْٛ ٓسذ٤ِٚ ُٔشطٝع   -
 ربض٣د ٝرطٞض ئزٓبج ٗظبّ أُؼِٞٓبد- 
 ئؼزطار٤د٤خ اإلزٓبج- 
  ERP-SRM ٢ُ (gouvernance)اُحب٤ًٔخ  - 
 -ERP أُجبزب اُؼبٓخ  
 ERPئزٓبج ٗظبّ أُؼِٞٓبد ٓغ - 
 SAPربض٣د ٝرط٣ٞط ٓثبٍ ػٖ ػطٝع - 
 SAPٓطًجبد ػطٝع - 
 ERPٓشطٝع - 
  ERPؼٞم - 

  ٝرؽ٤٤ط اُؽ٤طٝضاد ERPٝضغ ح٤ع اُز٘ل٤ص ٓشبض٣غ * 
  ERPه٤بزح ٓشبض٣غ : اُطٛبٗبد ٝٓجبزب رؽ٤٤ط اُؽ٤طٝضاد                   - 
    BPRروس٣ْ ػبّ ًزؽ٤٤ط اُؽ٤طٝضاد ٝ                   - 
 BPRأُجزسب األؼبؼ٤خ ٢ُ                    - 
 (acceleraled SAP )ٓؽؼ٠ ٓطاكوخ                  - 
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  SAPاُ٘ٔٞشج اُز٘ظ٢ٔ٤ أُطخؼ٢ ُؽ٤طٝضاد - 
  أٓثِخ ػٖ أُؽؼ٠ *

 ASAP ٖٓ  SAPٓؽؼ٠ ه٤بزح ٓشطٝع - 
 On Target de NAVISION ٓؽؼ٠ ه٤بزٟ ٓشطٝع - 

 
IVّرؽ٤٤ط ٓشطٝع ٗظبّ اإلػال  
 ضٛبٕ ٓشطٝع ٗظبّ اإلػالّ*

 ٝضغ ح٤ع اُز٘ل٤ص ٓشطٝع ٗظبّ اإلػالّ* 
 رؽ٤٤ط ٓربطط ٓشطٝع ٗظبّ اإلػالّ* 
   ه٤بزح اُزـ٤٤ط اُز٘ظ٢ٔ٤(Meilleures pratiques)اُزطج٤وبد األحؽٖ * 
 

 .رو٤٤ْ ٓؽزٔط األػٔبٍ أُٞخٜخ+   آزحبٕ ك٢ أُحبضطح:  طزيقت انخقييم
 

:   انمزاجغ
 

- Cattant, M., Idrissi, N., et Knokaert, P., Maitriser les processus .Paris : 
Dunod,2002. 

- Fui-hoon Nah, Entrerprise Resource Planning Solution & Management. 
London : IRM Press, 2002,  

- Hammer, M., Champy, J., “ Le Reenginneering” .Paris : Dunod,1993. 

- Hossain, L., Patrick , J.D. et Rashid, M.A., Entreprise Resource 
Planning : Global Opportunities & - challenges. London, Idea group 
Pub., 2002,  

- Lequeux  J.- L., Manager avec les ERP. Paris : Editions d’organisation, 

- Olson ; D.L., Managerial  Ussues of ERP systems. London : Mac graw 
– hillbooks Comp., 2004. 

- Scheer, A.- W., ARIS-des processor de gestion au système integer 
d’applications. Paris , Springer,2004, ISBN 2-287-59726-3.    

- Simon- D. lautier. Finance internationale ; 9  éd., Economica, 2006 ;  

- Y . Simon- d. lautier. Finance Internationale. Questions et exercices 
corrigés. 4e ed. economica, 2003.copeland  

L.S., Exchange Rates and International Finance, FT prentice Hall, 2005. Eun 
C.S and resinck B.G, International Financial Management, Mc Graw Hill, New 

York, 1998. Mathis J.,Marchés internationaux de capitaux, 3 éme édition, 
Economica ,2001 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
 األٍٝ                   : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘د٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
   أُوبٝالر٤خ: ئؼْ أُبزح 

 4: اُطط٤س
 1: أُؼبَٓ

 
المقٌاس إلى تكوٌن الطالب من ناحٌة االستعدادات المهنٌة لتكوٌن مشروع عمل من  هذا ٌهدف:  أهذاف انخؼهيم

 .خالل المقاولة والمبادرة بإنشاء مؤسسات

  

 . عمومٌات حول االقتصاد ومعارف قانونٌة:انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 

 

:  محخىي انمادة

 مدخل إلى إنشاء المؤسسات .1
  مفهوم وخصائص إدارة املشروع
  مراحل إنشاء املؤسسات
  التعريف مبؤسس املشروع
  الفكرة او الفرصة التجارية
  خمطط األعمال

 التوافق بين المؤسس والمشروع .2
  املؤسس او الفريق املقاواليت
  (الفرصة/ الفكرة)جذور املشروع 
  التوافق بني املؤسس واملشروع

 دراسة نجاعة المشروع .3
  املظاهر اإلسرتاتيجية
  املظاهر العملية
  املظاهر التسويقية
  املظاهر التقنية واالقتصادية
  املظاهر القانونية والضريبية

مراحل وعمليات إدارة املشروع  -4
التخطيط واجلدولة الزمنية للمشروع  -5
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إدارة موارد املشروع  -6
 الرقابة على املشروع -7

 ئٓزحبٕ ك٢ أُحبضطح : طزيقت انخقييم

 
 :المراجع

  Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", Journal of 

Management Enquiry, vol 1, no 3, September, 1992.  

  Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the 

Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307.  

  Busenitz, L. and Barney, J. (1997) "Differences between entrepreneurs and managers in large 

organizations", Journal of Business Venturing, vol 12, 1997 
 

 

 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
 األول                   : انسذاسي

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ئؼزٌشبك٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  قاوىن انشزكاث: إسم انمادة 

 1: انزصيذ
 1: انمؼامم

اُٜسف ٖٓ أُبزح ٛٞ رؼط٣ق اُطبُت ثبُدٞاٗت اُوب٤ٗٞٗخ ُز٣ٌٖٞ ٝرؽ٤٤ط ٓرزِق أشٌبٍ اُشطًبد : أهذاف انخؼهيم

اُزدبض٣خ ٝكن اُزشط٣غ اُدعائط١، ٤ًل٤خ ٝضٞاثظ رٞظ٣غ األضثبذ ٝاُزؽج٤وبد ػ٠ِ األضثبذ، ثبإلضبكخ إلخطاءاد 

 .ًٔب ٣ٌٖٔ اُطبُت ٖٓ ٓؼطكخ األحٌبّ اُدعائ٤خ ُِٔربُق أُزؼِوخ ثبُشطًبد. حَ ٝرظل٤خ اُشطًبد اُزدبض٣خ

 .ال رزطِت ٛصٙ أُبزح ٓؼبضف ٓؽجوخ ٖٓ اُطبُت ُسضاؼزٜب: انمؼارف انمسبقت انمطهىبت

:  محخىي انمادة

 

 أحٌبّ ػبٓخ ُوٞاػس ؼ٤ط ٓرزِق اُشطًبد اُزدبض٣خ- 1
 رأؼ٤ػ اُشطًبد اُزدبض٣خ- 2
 ئزاضح اُشطًبد ٝرؽ٤٤طٛب- 3
 رؼس٣َ ػوس اُشطًبد اُزدبض٣خ- 4
 رح٣َٞ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِشطًبد اُزدبض٣خ- 5
 حَ ٝرظل٤خ اُشطًبد اُزدبض٣خ- 6
 اُشطًبد اُزبثؼخ، أُؽبٛٔخ ٝاُشطًبد أُطاهجخ- 7
 ئزٓبج ٝاٗلظبٍ اُشطًبد- 8
 اُزدٔؼبد- 9

 أُربُلبد اُوب٤ٗٞٗخ أُزؼِوخ ثبُشطًبد اُزدبض٣خ- 10

 

  أُحبضطح آزحبٕ: طزيقت انخقييم
 

 : المراجع

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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 القانون التجاري الجزائري -1

 .1992مصطفى كمال طه،أصول القانون التجاري،الدار الجامعٌة،بٌروت،لبنان، -2

األعمال التجارٌة،التجار،الشركات )محمد فرٌد العرٌنً ومحمد السٌد الفقً،القانون التجاري  -3

 .2003،منشورات الحلبً الحقوقٌة،بٌروتلبنان،(التجارٌة

التنظٌم القانونً للتجارة،الملكٌة التجارٌة والصناعٌة،الشركات )هانً دوٌدار ،القانون التجاري -4

 .2008،منشورات الحلبً الحقوقٌة،بٌروت ،لبنان،(التجارٌة

حلو أبو حلو،القانون التجاري،الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات  بالتعاون مع جامعة القدس  -5

 .2009المفتوحة،جمهورٌة مصر العربٌة،القاهرة،

 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
 األٍٝ                   : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ أكو٤خ: ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  أخ٘ج٤خُـخ : ئؼْ أُبزح 

 1: اُطط٤س
 1: أُؼبَٓ

 
:  أٛساف اُزؼ٤ِْ

ٖٓ ذالٍ ٛصا أُو٤بغ ٣زْ رسض٣ت اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ أُحبزثخ ٝاٌُزبثخ ثبُِـخ االٗد٤ِع٣خ، ٝشُي ٖٓ ذالٍ اُزحٌْ 

اُٜسف ُـطع اُزطج٤ن  ٝاُزح٤َِ ثبُِـخ . ك٢ أُجبزب األؼبؼ٤خ إلزاضح األػٔبٍ ٝأُظطِحبد اُزؽ٤ط٣خ األؼبؼ٤خ

. اإلٗد٤ِع٣خ ك٢ ٝضؼ٤بد حو٤و٤خ ك٢ اُح٤بح ا٤ُٜ٘ٔخ
 

. إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت هس زضغ اُِـخ االٗد٤ِع٣خ:  انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 
 

  :محخىي انمادة
 

ًٔب ٣زْ اُزربطت ػٖ (   اُرطبة اإلػال٢ٓ ٝاُرطبة إله٘بػ٢) رطج٤ن ُالرظبٍ  اُشل٢ٜ ػ٠ِ ٓرزِق أشٌبُٚ  -

 .طط٣ن اُزظبٛط ك٢ ٝضؼ٤بد اُزٞظ٤ق ٝاخزٔبع أػٔبٍ اُرطبة  
ًٔب ٣زْ اُزسض٣ت ػ٠ِ اإل٣ظبٍ  ك٢ ٓرزِق أُدبالد ا٤ُٜ٘ٔخ  ك٢ أُإؼؽخ ػٖ طط٣ن اُزسضة ػ٠ِ اُطاؼالد  -

اُزؽ٣ٞن ٝاُشطاء ٝاُج٤غ،  ٗوَ اُزأ٤ٖٓ رؽ٤٤ط أُٞاضز اُجشط٣خ ،  أُحبؼجخ ، أط٘بف أُإؼؽبد، اُضطائت ، 

 datashowاُد ٖٓ ذالٍ روس٣ْ ٓساذالد ٝػطع ػٖ طط٣ن ....األػالّ ا٢ُ٥  ط٘بػخ ٝث٤ئخ 
 اُزو٤٤ْ اُ٘وس١  ُِ٘ظٞص رؼطع آضاء أٝخٚ اُ٘ظط ٓجطضح ك٢ ٓٞاض٤غ ٓطرجطخ ثبالهزظبز االخزٔبػ٢  ٝاُزؽ٤٤ط  -

 .ثٞاؼطخ ئٗشبء ٣وسّ شلب٢ٛ ٓغ رؼب٤ُن ٝرحب٤َُ 

 
 .رو٤٤ْ ٓؽزٔط ك٢ األػٔبٍ أُٞخٜخ+ أُحبضطح آزحبٕ: طزيقت انخقييم

 
.  ًزت ٝٓٞاهغ اٗزطٗذ ٓزؼِوخ ثازاضح األػٔبٍ ثبُِـخ االٗد٤ِع٣خ:  انمزاجغ

 
 



     2016/2017إدارة أػمال         انسىت انجامؼيت : جامؼت خميس مهياوت          ػىىان انماسخز

 
 

 ػىىان انماسخز إدارة أػمال
 انسذاسي انثاوي

  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
   ئزاضح األػٔبٍ اُس٤ُٝخ:اؼْ أُبزح
 6:اُطط٤س 
 2: أُؼبَٓ 

: أهذف انخؼهيم 
ٛسف ئزاضح األػٔبٍ اُس٤ُٝخ، ٝشطٝط اُز٘بكؽ٤خ اُس٤ُٝخ، االؼزطار٤د٤بد أُزجؼخ ُسذٍٞ اُزؼطف ٝثبُزلظ٤َ ػ٠ِ 

 األؼٞام اُس٤ُٝخ ٤ًٝل٤خ رؽ٤٤طٛب ٝر٘ظ٤ٜٔب  ك٢ ظَ أُ٘بكؽخ اُؼب٤ُٔخ 

 اُزؽ٣ٞن، ئهزظبز أُإؼؽخ٣دت ػ٠ِ اُطبُت إ ٣ٌٕٞ هس زضغ ئزاضح أػٔبٍ، :انمؼارف انمسبقت انمطهىبت

 حزى٤ٌٕٞ ػ٠ِ زضا٣خ ثٔٞاضز أُإؼؽخ أُب٤ُخ أُرزِلخ
 

 :محخىي انمادة
  ٓوسٓخ إلزاضح األػٔبٍ اُس٤ُٝخ :انفصم األول 

 ٜٓ٘د٤خ ئزاضح األػٔبٍ اُس٤ُٝخ        -
 األؼجبة اُز٢ أزد ئ٠ُ ئٗزشبض األػٔبٍ اُس٤ُٝخ       -

 ٗظط٣بد اُزدبضح اُربضخ٤خ  : انفصم انثاوي
( اُزدبضح ثبُٔوب٣ضخ ٝ اُزدبضح ثبُ٘وس) اُ٘ظط٣بد اُوس٣ٔخ         -
 اُ٘ظط٣بد اُحس٣ثخ        -

 األثؼبز اُج٤ئ٤خ ُألػٔبٍ اُس٤ُٝخ  : انفصم انثانث
 اُج٤ئخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اُؽ٤بؼ٤خ -
 اُج٤ئخ اإلخزٔبػ٤خ ٝ اُثوبك٤خ -
  اٗٞاع أُربطط اُؽبئسح حب٤ُب ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُس٤ُٝخ  -

  اُزرط٤ظ اإلؼزطار٤د٢ اُس٢ُٝ :انفصم انزابغ 
( اُساذ٤ِخ ٝ اُربضخ٤خ) زضاؼخ اُج٤ئخ              -

 زضاؼخ ػ٘بطط أُ٘بخ اإلؼزثٔبض١ -

 (ئؼزطارد٤بد زذٍٞ اُؽٞم األخ٘ج٢) رحس٣س اإلؼزطارد٤خ  -

 رحس٣س اُـب٣بد  -

 رطج٤ن اإلؼزطارد٤خ -

 رو٣ْٞ اإلؼزطارد٤خ -
 

 ئؼزطار٤د٤خ اُز٘ظ٤ْ ك٢ األػٔبٍ اُس٤ُٝخ : انفصم انخامس

اُزوؽ٤ْ ٖٓ ح٤ث ئرربش اُوطاض ، ٖٓ ح٤ث أ٤ٔٛخ اإلرظبٍ ) روؽ٤ْ اُز٘ظ٤ٔبد اُس٤ُٝخ  -

 (اإلزاض١
 

 اُزؽ٣ٞن اُس٢ُٝ  : انفصم انسادس

 رؼط٣ق اُزؽ٣ٞن اُس٢ُٝ  -

 اإلذزالف ث٤ٖ اُزؽ٣ٞن اُس٢ُٝ ٝ أُح٢ِ  -

 كِؽلخ اُؽٞم اُس٢ُٝ  -

 ؼ٤بؼبد أُع٣ح اُزؽ٣ٞو٢ -
 اؼزشطام أُؽزوجَ ٝاُزٞخٜبد أُؽزوج٤ِخ  ك٢ ئزاضح األػٔبٍ اُس٢ُٝ : انفصم انسابغ
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 أْٛ اُزطٞضاد أُؽزوج٤ِخ-
 ررظض ئزاضح األػٔبٍ اُس٤ُٝخ -

. رو٤٤ْ ٓؽزٔط األػٔبٍ أُٞخٜخ+   آزحبٕ ك٢ أُحبضطح:طزيقت انخقييم
 

.  ئزاضح أػٔبٍ أُإؼؽبد ًٝزت ؼِٞى أُؽزِٜيًزت:أُطاخغ
 
1. Urban.s – management international, Litec, Paris1993 

 
 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
 اُؽساؼ٢ اُثب٢ٗ 

  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
 اإلدارة اإلسخزاحيجيت نهمىارد انبشزيت: انمادة 
 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 محخىي انمادة
 ا٤ٔٛخ ٝ اٛساف االزاضح االؼزطار٤د٤خ ُِٔٞاضز اُجشط٣خ- 
 ا٤ُ٥بد االؼبؼ٤خ ُالزاضح االؼزطار٤د٤خ ُِٔٞاضز اُجشط٣خ- 
 اُ٘ٔبشج اُطئ٤ؽ٤خ ُالزاضح االؼزطار٤د٤خ ُِٔٞاضز اُجشط٣خ- 
  حبالد زضاؼ٤خ- 

( ٓطاخغ أؼبؼ٤خ ك٢ أُزٞؼظ 4( ) ئُدًزت ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزطٗذ،) : انمزاجغ
 بانؼزبيت

 2007، زاض ٝائَ ُِ٘شط، 2،ط-ٓسذَ اؼزطار٤د٢ -ازاضح أُٞاضز اُجشط٣خ : ؼ٤ِٜخ ٓحٔس ػجبغ- 
 2003،ٓظط ، - ضؤ٣خ اؼزطار٤د٤خ –ازاضح أُٞاضز اُجشط٣خ : ػبزٍ ٓحٔس ظا٣س- 
،زاض 1ازاضح أُٞاضز اُجشط٣خ ك٢ اُوطٕ اُٞاحس ٝ اُؼشط٣ٖ،ط :ػجس اُجبض١ اثطا٤ْٛ شضح ٝ ظ٤ٛط ٗؼ٤ْ اُظجبؽ- 

 2008 ٝائَ ُِ٘شط،ػٔبٕ االضزٕ،
 ثبُِـبد األخ٘ج٤خ

 
-Daniel Belet, Devenir une vraie entreprise apprenante, les meilleurs  

pratiques, Edition d’organisation, Paris, 2003. 
 

 مزاقبت مسخمزة، امخحان: طزيقت انخقييم
 

 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
 انسذاسي انثاوي 

  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم 
  التنافسٌة و الخٌارات اإلستراتجٌة: إسم انمادة 

 6: انزصيذ
 2: انمؼامم
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تمكٌن الطالب من التعرف على إمكانٌات المؤسسة اإلقتصادٌة فً المنافسة و كٌفٌة إتخاذ : األهداف التعلٌمٌة 
 الخٌارات اإلستراتجٌة لمواجهة المنافسة الداخلٌة و الخارجٌة 

 
 :المعارف المطلوبة مسبقا

 
 :المحتوى 

 
 : الفصل األول 

  مدخل إلى الخٌارات اإلستراتجٌة 

 مفهوم و عملٌات الخٌارات اإلستراتجٌة  -

 العوامل المؤثرة فً تحدٌد الخٌارات اإلستراتجٌة  -

 : الفصل الثانً 
 المنافسة و السٌاسات التنافسٌة 

 إستراتجٌات التنافس  -

 :الفصل الثالث 
 الخٌارات اإلستراتجٌة  المتاحة للمؤسسة اإلقتصادٌة فً ظل المنافسة 

 
 إمتحان فً المحاضرة + مراقبة مستمرة :طرٌقة التقٌٌم 

 
 :المراجع 

 
 2000السٌد إسماعٌل محمد، اإلدارة اإلستراتجٌة ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة مصر -1
 1999هلٌن و دفٌد هنجر ، اإلدارة افستراتجٌة ، معهد اإلدارة العامة ترجمع عبد الحمٌد وناس مرسً -2

مفاهٌم وحاالت تطبٌقٌة، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر – أحمد القطامٌن، اإلدارة اإلستراتٌجٌة . د-3
 .2002والتوزٌع، عمان، 

 Arthur A. Thompson ,JR & A.J. Strickland, III, Strategic Management, concepts and cases, 

13
th

 edition, the University of Alabama, 2001. 

 
 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 

 اُثب٢ٗ                   : اُؽساؼ٢
 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘د٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 

  تقنٌات القٌادة اإلستراتجٌة: إسم المادة 
 5: الرصٌد
  2:المعامل

:  أهداف التعلٌم
. تمكٌن الطالب من معرفة مفهوم القٌادة فً المؤسسة وكذا تحدٌد السلسلة االمرة واهم تقنٌات القٌادة

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 
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مراقبة التسٌٌر، اإلستراتٌجٌة، تسٌٌر الموارد :  ٌجب ان ٌكون الطالب قد تناول بالدراسة المقٌاٌس التالٌة
. البشرٌة، تسٌٌر المؤسسة

 

  :محتوى المادة

. ماهٌة ومفهوم سلسلة القٌادة -

 (الخ... إستراتٌجٌة ، عملٌة )أهم أنواع سلسلة القٌادة  -

 .فعالٌة السلسلة وأهدافها ودورها فً خلق القٌمة -

 .(المفهوم واألهداف )لوحة القٌادة فً المؤسسة  -
 .حركٌة الموارد األساسٌة داخل المؤسسة وفعالٌتها -

 

 .تقٌٌم مستمر فً األعمال الموجهة+ امتحــان فً المحاضرة  :  طرٌقة التقٌٌم -

 

 : المراجع -

1- Michel Barbel, Oliver Meier, Manager, Dunod édition, Paris, 2005 
 
 

 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
 اُثب٢ٗ                   : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘د٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
    اُزحط٣ط اإلزاض١ ٝ اإلرظبٍ: ئؼْ أُبزح 

 4: اُطط٤س
  1:أُؼبَٓ

 
 أهذاف انخؼهيم 

 

ٌ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

 

 ُالرظبٍ اُدس٣سح اُزٌُ٘ٞٞخ٤بد ٝ اُز٘ظ٢ٔ٤ األزاء رحؽ٤ٖ ُططم أُؽجوخ أُؼطكخ: انمطهىبت انمسبقت انمؼارف

 . المعلومات والوسائط الرقمٌة ووسائل اإلعالم واإلعالن فً آن واحدممعارف ترتبط بنظ
 . 

 

 :انمادة محخىي

 تقنيات التحرير اإلداري -1

 االتصــالتقنيات  -2

 املؤسســة يف االتصال أشكال -3
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 املؤسسة يف االتصال تطبيقات  -4

 اجلماعات داخل االتصال -5

 املؤسسة يف االتصال تدقيق -6

 املؤسسة يف االتصال إسرتاتيجية -7

 

 اُؽساؼ٢ ٜٗب٣خ ك٢ آزحبٕ :انخقييم طزيقت

 

  :انمزاجغ
 

 .1986 سنة لمنشر المريخ ،دار عامر دريس. لها السموكي والمدخل اإلدارية االتصاالت -1
 والتوزيع والنشر لمطباعة الجامعية الدار. المصري محمد سعيد– الصحن فريد محمد األعمال إدارة -2

 .1998 سنة اإلسكندرية
 .1995 لمنشر الجامعية الدار ، قحن أبو السالم عبد د. اإلدارة أساسيات -3
 2000 سنة وتوزع ونشر طبع الجامعية الدار – توفيق أحمد جميل د .األعمال إدارة -4

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

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

حسٌن محمد الشٌخ، تقنٌات إدارٌة حدٌثة فً اإلدارة واإلتصال اإلداري، دار الوفاء لدنٌا  -8

 .2010الطباعة والنشر، 

 

 ػىىان انماسخز إدارة أػمال
                 اُثب٢ٗ                 : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ اإلؼزٌشبك٤خ: ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  هبٕٗٞ اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ: اؼْ أُبزح
 1:اُطط٤س 

 1: أُؼبَٓ 
 

رحزَ اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ خبٗجب ٛبٓب ٖٓ األػٔبٍ اُس٤ُٝخ ٝ شُي ثبُ٘ظط ئ٠ُ ٌٓبٗزٜب ، ك٢ٜ رٔثَ : أهذاف انخؼهيم 

اُشط٣بٕ اُص١ ٣سػْ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ اُٞط٤٘خ ، ٝ ُٜصا ٖٓ أُل٤س إٔ ٣زطِغ اُطبُت ػ٠ِ ٤ًل٤خ ٝ ططم ئثطاّ ٛصٙ 

  اُظلوبد ك٢ اإلهزظبز اُدعائط١

 

 :انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 

 

: محخىي انمادة   
ٓلب٤ْٛ أؼبؼ٤خ حٍٞ اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ : أُحٞض األٍٝ   
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اُطهبثخ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ ئثطاّ اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ: أُحٞض اُثب٢ٗ   

ططم ٝ ٤ًل٤بد  ئثطاّ اُظلوبد اُظلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ : أُحٞض اُثبُث   

حوٞم ٝ ئُزعآبد ططك٢ اُظلوخ اُؼ٤ٓٞٔخ : أُحٞض اُطاثغ   

 
ئٓزحبٕ أُحبضطح : طزيقت انخقييم   

 

 

: أُطاخغ   
2005ثؼ٢ِ ٓحٔس اُظـ٤ط ، اُؼوٞز اإلزاض٣خ ، زاض اُؼِّٞ ُِ٘شط ٝ اُزٞظ٣غ ، ػ٘بثخ اُدعائط -1  

2002ثٞض٤بف ػٔبض ، اُٞخ٤ع ك٢ اُوبٕٗٞ اإلزاض١ اُدعائط١ ، زاض ض٣حبٗخ ُِ٘شط ٝ اُزٞظ٣غ ، اُدعائط -2  

ٓحٔٞز كإاز ػجس اُجبؼظ ، أػٔبٍ اُؽِطخ اإلزاض٣خ ، اُوطاض اإلزاض١ ، اُؼوس اإلزاض١ ،زاض اُلٌط اُدبٓؼ٢ ، -3

1989اإلؼٌ٘سض٣خ ،   

ػ٣ٞس١ ػٔبض ، اُ٘ظط٣بد اُؼبٓخ ُِٔ٘عػبد اإلزاض٣خ ك٢ اُ٘ظبّ اُوضبئ٢ اُدعائط١ ، اُدعب اُثب٢ٗ ، ز٣ٞإ -4

 2005أُطجٞػبد اُدبٓؼ٤خ 

ش٤ٜٞة ٓؽؼٞز ، أُجبزب اُؼبٓخ ك٢ أُ٘بظػبد اإلزاض٣خ ، ٗظط٣خ اإلذزظبص ، ز٣ٞإ أُطجٞػبد اُدبٓؼ٤خ  -5

1999 

 
 

 إدارة أػمال : ػىىان انماسخز 
 اُثب٢ٗ                   : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ األكو٤خ: ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  انهغت األجىبيت: إسم انمادة 

 1:انمؼامم 
 1: انزصيذ 

 
 :أهداف التعلٌم

 
فهم أكبر قدر ممكن من المصطلحات المرتبطة بتخصص االقتصاد المالً، من خالل التعرٌف بها وشرحها 

 .لتسهٌل التمرن على استخدامها فً محلها

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .قدرة على التعامل مع المصطلحات وفهم لمضمونها واستخداماتها باللغة العربٌة

 
 :محتوى المادة

 
a. Finance and financing 

b. Financial policy 

c. Fiscality 

d. Credits and Government Balance 
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 فً المحاضرة. إمتحان:طرٌقة التقٌٌم
 

 :المراجع
 

 .، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، مصرمعجم المصطلحات المالٌة و المحاسبٌةمحمد طارق، - 

فرنسً مع مسردٌن لأللفاظ - إنجلٌزي - عربً : معجم المصطلحات اإلقتصادٌة و المالٌة مصطفى هنً، - 

 .2003، مكتبة لبنان، المفتاحٌة اإلفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة
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 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
 انسذاسي انثانث 

  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
 إدارة انمؼزفت: انمادة 
 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 
 محخىي انمادة

 أؼبؼ٤بد حٍٞ ئزاضح أُؼطكخ  -
 أثؼبز ٝ ٝرحس٣بد  ئزاضح أُؼبضف ك٢ أُ٘ظٔبد اُحس٣ثخ- 
 ا٤ُ٥بد ٝ اُؼ٤ِٔبد األؼبؼ٤خ إلزاضح أُؼبضف - 
 ػالهخ ٗظْ ئزاضح أُؼبضف ثزط٣ٞط اٌُلبءاد  - 

 
( ٓطاخغ أؼبؼ٤خ ك٢ أُزٞؼظ 4( ) ئُدًزت ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزطٗذ،) : انمزاجغ
 بانؼزبيت

،  1 ، زاض أُ٘بٛح ُِ٘شط ٝاُزٞظ٣غ ،ط- انمفاهيم ، انىظم ، انخطبيقاث –ئزاضح أُؼطكخ : ؼؼس ؿبُت ٣بؼ٤ٖ - 

 2007ػٔبٕ ،
 1ئزاضح أُؼطكخ ث٤ٖ اُ٘ظط٣خ ٝاُزطج٤ن ،زاض خ٤ِػ اُعٓبٕ ُِ٘شط ، ط: ٓحٔس رط٢ً ٝظ٣بز ٓحٔس أُشبهجخ - 

 2010،ػٔبٕ ،
 1، ٓإؼؽخ اُٞضام ُِ٘شط ٝاُزٞظ٣غ ،ط- انمفاهيم واالسخزاحجياث وانؼمهياث –ئزاضح أُؼطكخ : ٗدْ ػجٞز ٗدْ - 

 2005،ػٔبٕ ،
 

 ثبُِـبد األخ٘ج٤خ
Jean Yves Prax :Le guide du knowledge Management ,Paris ,2002  

 
 
 

 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
 انسذاسي انثانث

  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
  التسوٌق اإلستراتٌجً: المادة 

 6: الرصٌد 
 2: المعامل 

 
 :أهمٌة التعلٌم 

 
 :المعارف المطلوبة 

 
 :المحتوى 

 
 مدخل للتسوٌق اإلستراتٌجً : -الفصل األول 
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 تعرٌفه التسوٌق اإلستراتٌجً ، أبعاد التسوٌق اإلستراتٌجً  -

 أهمٌته  -

 مجال التسوٌق اإلستراتٌجً : الفصل الثانً 
       
 مفاهٌم عامة حول إدارة التسوٌق اإلستراتٌجً -

 العالقة بٌن اإلدارة اإلستراتٌجٌة و التسوٌق  -

 مهام إدارة التسوٌق اإلستراتٌجً   -

 
 إدارة التسوٌق اإلستراتٌجً : الفصل الثالث 

 مفاهٌم عامة حول إدارة التسوٌق اإلستراتٌجً    -
 تخطٌط التسوٌق اإلستراتٌجً    -

 
  اسس التسوٌق اإلستراتٌجً: الفصل الرابع     -

 
 

 تقٌٌم مستمرفً األعمال الموجهة  + إمتحان المحاضرة : طرٌقة التقٌٌم 
 

 : المراجع 
مصر - شركة ناس للطباعة والنشر- 1ط-التسوٌق العالمً بناء القدرة التنافسٌة للتصدٌر: أحمد سٌد مصطفى -1

2003. 

 2000 عمان األردن –دار زهران للنشر والتوزٌع - 1ط-دراسات تسوٌقٌة متخصصة: أحمد شاكر العسكري-2

 – دار النهضة العربٌة للنشر –التسوٌق وتدعٌم القدرة التنافسٌة للتصدٌر : توفٌق محمد عبد المحسن -2

 .1997مصر 

 1996 مصر – مؤسسة شباب الجامعة–اإلدارة التسوٌقٌة الحدٌثة المفهوم واإلستراتٌجٌة: صالح الشنوانً-3

-Jean –Paul, Lemiare : stratégie d internationalisation –DUNOD- Paris 1997 

-Guy, Audigier : Guide PME de Marketing – Durand- Paris 1992. 

-Lendervie, jaques– Lindon, Denis : MERCATOR- Théorie et Pratique du Marketing 

– 5 
eme

 ed- DALLOZE- France.1997. 

-Philip, Kotler et Bernard, Dubois : Marketing Management 10 
eme

 édition –Publie 

union- Paris 2002. 

 
 

 إدارة أػمال: ػىىان انماسخز 
 انسذاسي انثانث
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  ٝحسح رؼ٤ِْ أؼبؼ٤خ: وحذة انخؼهيم
 إدارة اإلبذاع  واالبخكار: انمادة 
 6: انزصيذ
 2: انمؼامم

 محخىي انمادة
 ٓلّٜٞ اإلثساع ٝ االثزٌبض- 
 أُوبضثبد ٝاُ٘ظط٣بد األؼبؼ٤خ ُإلثساع ٝ االثزٌبض- 
 اُطٛبٗبد اإلؼزطار٤د٤خ ُإلثساع ٝ االثزٌبض- 
 ٓظبزض اإلثساع ٝ االثزٌبض -
  اًزشبف ٝ اٗزوبء األكٌبض اُدس٣سح-
 أزٝاد ئزاضح اإلثساع ٝ االثزٌبض-

 ئزاضح أُٞاضز اُزٌُ٘ٞٞخ٤خ- 
 األشٌبٍ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝ اإلثساع- 
 ئؼزطار٤د٤خ ٝ رؽ٣ٞن اإلثساع ٝ االثزٌبض- 
 اإلثساع ٝ االثزٌبض ٝ ا٤ُٔعح اُز٘بكؽ٤خ- 

( ٓطاخغ أؼبؼ٤خ ك٢ أُزٞؼظ 4( )ًزت ٝٓطجٞػبد ، ٓٞاهغ اٗزطٗذ، ئُد) : انمزاجغ
 بانؼزبيت

 ثبُِـبد األخ٘ج٤خ
 مزاقبت مسخمزة، امخحان: طزيقت انخقييم

 
 ػىىان انماسخز إدارة أػمال

 اُثبُث                : اُؽساؼ٢
 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘د٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 

 انذكاء االقخصادي و انيقظت:اسم انمادة
 5:اُطط٤س 
 2: أُؼبَٓ 

 
 :أهذاف انخؼهيم

 ٣زْ رحؽ٤ػ اُطبُت ٖٓ ذالٍ ٛصا أُو٤بغ ثسٝضح ٝ ر٘ظ٤ْ ا٤ُوظخ ك٢ أُإؼؽخ  
 

٣دت إٔ ٣ٌٕٞ اُطبُت ػ٠ِ زضا٣خ ؼبثوخ ث٘ظط٣خ اُ٘ظْ ًٝصا االرظبٍ ٝأ٤ٔٛزٚ ك٢ : انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 

. أُإؼؽخ
 

  :محخىي انمادة
 

I- ْٓسذَ ٝرؼط٣ق أُلب٤ٛ 
II- ا٤ُوظخ 

 ٓرزِق أط٘بف ا٤ُوظخ -
 أُزؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُوظخ -
 )ٖٓ اُشطًخ أُزؼسزح اُد٘ؽ٤بد ئ٠ُ أُإؼؽخ اُظـ٤طح ٝأُزٞؼطخ(أزٝاد ٤ٛٝبًَ ا٤ُوظخ  -
 ٖٓ ا٤ُوظخ ئ٠ُ اإل٣ساع ٝرؽ٤٤ط أُؼبضف -

II -اُصًبء االهزظبز١ 
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 ٖٓ ا٤ُوظخ ئ٠ُ اُصًبء االهزظبز١ -

  ٖٓ ا٤ُوظخ اإلؼزطار٤د٤خ ئ٠ُ اُصًبء االهزظبز١ -

 ضٛبٗبد ا٤ُوظخ ٝاُصًبء االهزظبز١ -

 .ربض٣د اُصًبء االهزظبز١ اؼزث٘بئ٤خ ك٢ اُسٍٝ -

 اُصًبء االهزظبز١ ك٢ أُإؼؽبد اُظـ٤طح ٝأُزٞؼطخ -

 )ٝؼبئَ ٝ أزٝاد(ططم ٓؼبُدخ أُؼِٞٓبد  -

 شًبء األؼٞام ٝاُزطٞض اُؼب٢ُٔ -

 اُحٔب٣خ أزٝاد ٝططم -

 أزٝاد ٝططم....  -

 
 المتابعة المستمرة فً األعمال الموجهة + .آزحــبٕ ك٢ أُحبضطح:  طزيقت انخقييم

 
 :  انمزاجغ
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 ػىىان انماسخز ماسخز 
 اُؽساؼ٢ اُثبُث 

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ ٜٓ٘د٤خ : ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
   ٜٓ٘د٤خ اُجحث:اؼْ أُبزح
 4:اُطط٤س 

 1: أُؼبَٓ 
 

 .اًزؽبة ٓإَٛ اُزح٤َِ أُٜ٘د٢ اُؽ٤ِْ ُِٔشٌالد االهزظبز٣خ:  أهذاف انخؼهيم

 

 .ٓؼطكخ كٖ اُزل٤ٌط أُ٘طو٢، االؼزوطاء ٝاالؼز٘جبط  ٝاُزح٤َِ اُؽ٤ِْ :انمؼارف انمسبقت انمطهىبت 
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:  محخىي انمادة

 

ٓسذَ ُؼِْ أُٜ٘د٤خ - 

رؼط٣ق أُٜ٘د٤خ - 

أُساضغ أُٜ٘د٤خ - 

 المعاٌٌر المنهجٌة لكتابة البحث العلمً - 

ػساز االؼزج٤بٗبد ٜٓد٤خ  ئ- -

 :مراحل إعداد البحث العلمً- 

 اختٌار الموضوع و إعداد خطة البحث* 

 المراجع * 

 تطبٌق مناهج البحث العلمً * 

 تصنٌف البٌانات و عرضها * 

 كتابة البحث و اخراجه* 

 

   آزحبٕ  أُحبضطح :طزيقت انخقييم

 

 : انمزاجغ
 

. 2010كمال الدٌن مصطفى الدهراوي، منهجٌة البحث العلمً، المكتب الجامعً الحدٌث، مصر، -1
كٌف تكتب بحثا علمٌا؟، اثراء للنشر : أسالٌب البحث العلمً و اإلحصاء ناصر محمود جرادات و أخرون، - 2

 .2012و التوزٌع، عمان،
منهجٌة البحث العلمً فً العلوم : انجرس ترجمة بوزٌد صحراوي و كمال بوشرف و سعٌد سعٌون - 3

 . 2004تدرٌبات عملٌة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر – اإلنسانٌة 
مدخل لبناء المهارات البحثٌة، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض، : أوما سٌكاران، طرق البحث فً اإلدارة - 4

2009 .
  2013- مناهج البحث العلمً ، دار أٌام للنشر ، عمان : المشهدانً خالد - 5
البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة وااللكترونٌة ، دار  المسٌرة للنشر . : إ.  قندٌلجً ع-6

 2012والتوزٌع، 
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 : المراجع

 .1977، 03عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمً، وكالة المطبوعات، الكوٌت، ط - 

 .2008األردن، - ، دار دجلة01رحٌم ٌونس كرو العزاوي، مقدمة فً منهج البحث العلمً، ط - 
 
 

 ػىىان انماسخز إدارة أػمال
 اُثبُث                : اُؽساؼ٢

 إلؼزٌشبك٤خ ٝحسح اُزؼ٤ِْ ا: ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
   هبٕٗٞ األػٔبٍ:اؼْ أُبزح
 1:اُطط٤س 

 1: أُؼبَٓ 
 

ٌمكن الطالب من الحصول على مختلف الخبرات فً مجال األعمال قصد بناء مستقبل مهنً و : أهذاف انخؼهيم 
  تأهٌل الطالب للترشح فً مناصب العمل فً القطاع اإلقتصادي بمختلف أطٌافه

  .
 

:  انمؼارف انمسبقت انمطهىبت
 
 :محخىي انمادة.
 

 القانون المعمق للشركات األشخاص  : الفصل األول
                األصل التجاري ، قانون الشغل ، القانون البنكً 

 وسائل اإلداء اإلئتمان  : الفصل الثانً
             الملكٌة الصناعٌة ، العقود التجارٌة ، التأمٌن 

 القانون المعمق لشركات األموال  : الفصل الثالث
               القانون الضرٌبً ، القانون التجاري ، المنزعات الضرٌبٌة 

 
 

 ئٓزحبٕ ك٢ أُحبضطح :.طزيقت انخقييم
 

 كخب و مؤنفاث ، مىاقغ اوخزويج انمزاجغ
 
 

 ػىىان انماسخز إدارة أػمال
 اُثبُث                : اُؽساؼ٢

 ٝحسح اُزؼ٤ِْ أكو٤خ: ٝحسح اُزؼ٤ِْ 
  ُـخ أخ٘ج٤خ:اؼْ أُبزح
 1:اُطط٤س 

 1: أُؼبَٓ 
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V  -االتفاقٌات  /العقود

 
 نعم  

 
 
ال 

 
 

  (إذا كانت نعم، ُترفق االتفاقٌات والعقود بالملف  الورقً  للتكوٌن  ) 
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة  )
 

:  الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع
 

عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج عن الماستر المذكورة .                   (أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 
. أعاله طٌلة فترة تأهٌل الماستر

 
: 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
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 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة) 
 

:  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
 

سٌتم تسخٌر اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها 
 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

. منسقا خارجٌا لهذا المشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد
 

: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا
 

: الوظٌفة
 

: التارٌخ
 

: الختم الرسمً للمؤسسة
 

 
 

 
 


