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 الجمھورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة

  

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي
  

  

 

 

  

  يسانس لة الثاني ةللسنليم عتبرنامج ال

  ، تجارية وعلوم تسييراقتصاديةلوم عميدان 

  

  التسيير علوم ةشعب

  

األعمال إدارةخصص ت



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

 خامسالسداسي ال

  وحدة التعليم

  سبوعيالحجم الساعي األ

  األرصدة  المعامل

  نوع التقييم

  أعمال موجھة  محاضرة
أعمال 
  تطبيقية

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى

      18  6  سا18.00  -   سا4.30  سا4.30  التعليم األساسية ةوحد

  x x  6  2  سا6  -   سا 1.30  سا 1.30  نظرية المنظمات

  x x  6  2  سا 6  -   سا 1.30  سا 1.30 اإلدارة اإلستراتيجية

  x x  6  2  سا 6  -   سا 1.30  سا 1.30 الموارد البشريةإدارة 

    9  4  سا 6  -   سا 3.00  سا 3.00  التعليم المنھجية ةوحد

  x x  5  2  سا 3.30  -   سا 1.30  سا 1.30  جباية المؤسسة

  x x  4  2  سا 2.30  -   سا 1.30  سا 1.30  ھياكل وتنظيم المؤسسة

    2  1 سا 1.30 -   سا 1.30  -   التعليم االستكشافية ةوحد

  x x  2  1 سا 1.30 -   سا 1.30  -   تطبيقات أولية لتحليل المعطيات

    1  1 -  -   سا 1.30 -   التعليــم األفقيـــــة ةوحد

  x x  1  1 -  -   سا 1.30 -   لغة أجنبية

   30 12  سا25.30   سا 10.30  سا 7.30  5مجموع السداسي 
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  سادسالسداسي ال

  

  وحدة التعليم

  الحجم الساعي األسبوعي

  رصدةاأل  المعامل

  نوع التقييم

  أعمال موجھة  محاضرة
أعمال 
  تطبيقية

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى

      18  6  سا18.00  -   سا4.30  سا4.30  التعليم األساسية ةوحد

  x x  6  2  سا 6.00  -   سا 1.30  سا 1.30  إدارة الجودة

  x x  6  2  سا  6.00  -   سا 1.30  سا 1.30 إدارة اإلنتاج والعمليات

  X x  6  2  سا  6.00  -   سا 1.30  سا 1.30 إدارة المشاريع

    9  3  سا 9.30  -   سا 1.30  سا 1.30  التعليم المنھجية ةوحد

  X x  5  2  سا 3.30  -   سا 1.30  سا 1.30  مراقبة التسيير

  x x  4  1  سا  6.00  -   -   -   تقرير تربص

    2  1 سا 1.30 -   سا1.30  -   وحدة التعليم االستكشافية

  x x  2  1 سا 1.30 -   سا 1.30  -   وميةالقانون األساسي للوظيفة العم

    1  1 -  -   سا1.30 -   وحدة التعليــم األفقيـــــة

  x x  1  1 -  -   سا 1.30 -   لغة أجنبية

   30 11  سا29   سا 9  سا 6  6مجموع السداسي 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  نظرية المنظمات: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

  إحاطة الطالب بمختلف المعارف المتعلقة بتحليل ونظريات المنظمات‐ 1

  .لمتعلقة بتحليل المنظماتتناول مختلف النظريات ا‐ 2 .

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .مدخل إلدارة األعمال، مدخل لالقتصاد، تسيير واقتصاد المؤسسة، تنظيم المؤسسة

  : محتوى المادة

نظريات ‐ 2المنظمة والمحيط ‐ 3‐1مفھوم وطبيعة المنظمة ‐2‐1مراحل تكوين المنظمة المعاصرة ‐ 1‐1تكوين وتحول المنظمات ‐ 1

‐ 4‐2مقاربات نظريات األنظمة ‐ 3‐2للمنظمة  المقاربات االجتماعية واإلنسانية‐2‐2النظريات العقالنية للمنظمة ‐ 1‐2المنظمات 

 Théoriesالمنظمة في النظرية االقتصادية الكالسيكية ‐ 1‐3ة للمنظمة النظريات االقتصادي‐ 3التصور الشامل لنظرية المنظمات 

contractuelles 3-2 -التعاقدية النظريات Evolutionniste 3-4-اليابانية المنظمة نظرية 3-3 -التطورية المنظمة Régulation 

 4-1 -الصناعي االقتصاد النظرية لمنظمةا لنظرية شامل التصور وأفاق اإلستراتيجية النظرية– 4 3-5 -التسوية نظرية مساھمة

 اإلستراتيجية للنظرية متكاملة مقاربة نحو 4-3 -المشاركة األطراف نظريةParties prenantes 4-2 -والكفاءات الموارد مقاربة

  4-4 -للمنظمة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ ، مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ( : المراجع

  2004تحليل المنظمات، عبد الحميد بن الشيخ الحسين، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة، ‐ 1

 . 1‐ L’analyse des organisations, TOME 1 « Les théories de l’organisation » Francine Seguine et Jean 

françoisclaudeGaetanmorin Edition, 1992.  

2‐ Théorie des organisations, 2ème Edition, Jean michel plane, DUNOD, 2007. 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  اإلدارة اإلستراتيجية: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة  ( أھداف التعليم

عرض مختلف مراحل تطور اإلدارة اإلستراتيجية وعالقتھا بالتخطيط، وتحديد الرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة وكيفية تشخيص 
  .محيطھا الداخلي والخارجي، إضافة إلى التطرق لمختلف األدوات الالزمة لصياغة إستراتيجية المؤسسة

  )  للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر  (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .وظائف المؤسسة،اقتصاد وتسيير المؤسسة، مدخل إلدارة األعمال

  : محتوى المادة

الداخلية  التحوالت‐3التحوالت في المحيط على المؤسسة ‐2مفھوم المؤسسة والمحيط ‐1المؤسسة وعالقتھا بالمحيط :الفصل األول 

االنتقال من التخطيط إلى ‐2مفھوم وسيرورة التخطيط في المدى الطويل ‐1تطور اإلدارة اإلستراتيجية :فيا لمؤسسة الفصاللثاني 

خطوات صياغة ‐6سيرورة اتخاذ القرارات في المؤسسة ‐5مستويات اإلستراتيجية ‐4مدارس التفكير االستراتيجي ‐3اإلستراتيجية 

نشاطات وھوية المؤسسة من المنظور ‐1الرؤية اإلستراتيجية ومجال نشاط المؤسسة :تيجية الفصل الثالث القرارات ا إلسترا

  التقسيم االستراتيجي لنشاطات المؤسسة‐3صياغة األھداف والرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة ‐2اإلستراتيجي 

أدوات التشخيص ‐3تشخيص المحيط التنافسي ‐2مبادئ التشخيص االستراتيجي ‐1التشخيص الخارجي للمؤسسة :الفصل الرابع 

‐2أدوات التشخيص الداخلي ‐1التشخيص الداخلي للمؤسسة:التشخيص االستراتيجي للموارد التكنولوجية الفصل الخامس ‐4الخارجي 

تيجي التشخيص االسترا‐4تشخيص وظيفة الموارد البشرية بالمؤسسة ‐3التشخيص االستراتيجي للموارد والكفاءات في المؤسسة 

الخيارات ‐1الخيارات اإلستراتيجية في المؤسسة :تشخيص التنظيم والتسيير في المؤسسة الفصل السادس ‐5للموارد المالية 

إجراءات وخطوات :االستراتيجيات الوظيفية الفصل السابع ‐3إستراتيجيات األعمال في ميادين النشاط ‐2اإلستراتيجية في المؤسسة 

  الرقابة اإلستراتيجية‐3تسيير التغيير االستراتيجي ‐2المتطلبات التنظيمية لتنفيذ اإلستراتيجية ‐1إلستراتيجية تنفيذ ومراقبة الخيارات ا

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

ديفيد ھاريسون،  ‐ . 2007إدارة جديدة في عالم متغير، دار المسيرة، عمان، : ستراتيجيةعبد العزيز صالح بن حبتور، اإلدارة اإل ‐

  2012ترجمة عالء الدين ناظورية، اإلدارة اإلستراتيجية، دار زھران، عمان، 

  2011سعد غالب ياسين، اإلدارة اإلستراتيجية، دار اليازوري، عمان،  ‐ . 

 ‐ GerardKoeing, Management Stratégique, Edition Dunod, Paris, 2004.  

‐ J.P. Helfer et All, Management Stratégique, 9eme Edition, Ed Vuibert, Paris, 2013.  

‐ Michel Marchesnay, Management Stratégique, les editions de l’ADREG, septembre 2004.  
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‐ Scholes K., Johnson G., Fréry F. (2002), « Stratégique », Pearson Education, 2ème édition, Baume‐

les‐Dames.  

•  Mintzberg  H.  (1998),  «  Le  management  :  Voyage  au  centre  des  organisations  »,  Les 

Editionsd’Organisation, Paris  

•  Mintzberg  H.,  Ahlstrand  B.,  Lampel  J.  (1999),  "Safari  en  pays  stratégie  :  l'exploration  des 

grandscourants de la pensée stratégique", Editions Village Mondial, Paris. 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة الموارد البشرية: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) احه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نج ( أھداف التعليم

  .تمكين الطالب من معرفة أساسيات إدارة الموارد البشرية والتحكم في أدوات تسيير المورد البشري داخل المؤسسة

  )  كثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األ (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .اقتصاد المؤسسة، تسيير المؤسسة، مدخل إلدارة األعمال

  : محتوى المادة

1   3تحليل وتوصيف الوظائف ‐2طبيعة وتطور وظيفة الموارد البشرية ‐  4تخطيط الموارد البشرية ‐  5االستقطاب والتوظيف ‐ ‐

 8ة التراعات اليقظة االجتماعية وإدار‐7نظم األجور والحوافز ‐6التدريب وتنمية المھارات   9إدارة المسارات المھنية ‐ تقييم أداء ‐
  الموارد البشرية

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

عبد المحسن عبد المحسن جودة، دار المريخ .محمد سيد أحمد عبد المتعال و د. د: جاري ديسلر، إدارة الموارد البشرية، ترجمة ‐

  2003للنشر، المملكة العربية السعودية، 

جمال الدين محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين،  ‐ . 

  2003الدار الجامعية، القاھرة، 

  2002ارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي، دار النھضة العربية، بيروت، حسن إبراھيم بلوط، إد ‐ .

  2002راوية محمد حسن، مدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، الدار الجامعية، مصر،  ‐ . 

  2001عبد الفتاح بوخمخم، إدارة الموارد البشرية، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  ‐ . 

  2004مدخل تطبيقي معاصر، الدار الجامعية، القاھرة،:ح الدين محمد عبد الباقي، إدارة الموارد البشريةصال ‐ . 

  2004مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، القاھرة،: مصطفى محمود أبو بكر، الموارد البشرية ‐ .

 . ‐ J. M. Peretti, ressources humaines, édition Vuibert, Paris, 2000. 

‐ Shimon.L.Dolan, Tania Saba et All, gestion des ressources humaines: Tendances, enjeux et pratiques 

actuelles, pearson éduction, 3 ème édition, Montréal, 2003. 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  المؤسسة جباية :المادة 

  5: الرصيد

  1: عاملالم

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 الجبائي اإلطار * المضافة؛ القيمة على للرسم الجبائي اإلطار * ؛)تمويلية التزامات تصريحية، التزامات ( الجبائية االلتزامات - للجباية؛ مدخل
 الجبائي اإلطار- المھني؛ النشاط على للرسم

 الوحيدة الجزافية للضريبة الجبائي اإلطار اإلجمالي؛ الدخل على للضريبة الجبائي اإلطار الشركات؛ أرباح على للضريبة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  المؤسسة وتنظيم ھياكل: المادة 

  4: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

 التنظيم نظريات خصائصه مفھومه التنظيمي الھيكل : الثاني الفصل المنظمات دراسة مداخل والتطور لنشأةا التنظيم ماھية :األول الفصل

 أنواع . اإلشراف نطاق حسب التنظيمية الھياكل أنواع . السلطة تدرج حسب التنظيمية الھياكل أنواع التنظيمية الھياكل تصنيفات :الثالث الفصل
 جميعوت تقسيم حسب التنظيمية الھياكل

 والمسؤوليات السلطات تحديد الوحدات تكوين العمل تصميم الھيكل تصميم :الرابع الفصل التنظيم نموذج حسب التنظيمية الھياكل أنواع . األنشطة
 تفويض السلطة عالقات

  المنظمة وثقافة كنولوجيةت المنظمة وإستراتيجية بيئة المنظمة حياة ودورة حجم التنظيمي الھيكل تصميم محددات : الخامس الفصل السلطة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  تطبيقات أولية لتحليل المعطيات: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (مطريقة التقيي

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد  ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : عالمراج
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  البرنامج المفصل لكل مادة في 

   السداسي السادس
  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة الجودة: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) حه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجا ( أھداف التعليم

   .األعمال منظمات في تقديم المعارف األساسية إلدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة،ومتطلبات تطبيقھا ونجاحھا

  )  كثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األ (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .تسيير المؤسسة، اقتصاد المؤسسة، مدخل إلدارة األعمال، اإلدارة اإلستراتيجية، التسويق، إدارة الموارد البشرية

  : محتوى المادة

 مفھوم‐2 1- 2 -إداري كنظام الشاملة الجودة إدارة 1- 1 -الشاملة الجودة لحركة التاريخية الشاملة األصول الجودة إلدارة مدخل‐1

 إدارة نظام‐3 2- 2 -الجودة إدارة في الشمولية لفكرة التاريخي التطور 2- 1 -الشاملة الجودة إدارة الشاملة تعاريف لجودةا إدارة

 العامة الشاملة اإلستراتيجية الجودة إستراتيجية‐4 3- 2 -الجودة إدارة في الحديثة االتجاھات 3- 1 -الجودة إدارة الجودة وظائف

 5- 1 -الجودة مقاييس 5-الجودة درجة قياس  (six sigma)4-  3 -الجودة مستوى قرار 4- 2 -الجودة توىمس تحديد 4- 1 -للمنظمة

 مفھوم (الجودة تكاليف(الجودة  على الرقابة‐6 5- 3 -عن مفاھيم  (six sigma) 5- 2 -المواصفات استقرار درجة الرتبة آو الدرجة

  الجودة على الرقابة عملية في األساسية القرارات 6- 2 -ةالجود عن الرقابة أھداف 6- 1 -الجودة عن الرقابة

 وتكوين إنشاء خطوات 7- 2 -الجودة حلقات مفھوم 7- 1 -الجودة تحسين حلقات لفكر التاريخي الجودة التطور تحسين حلقات‐7

 الجودة إدارة تبني توياتمس 8- 1 -الشاملة الجودة إدارة تطبيق الشاملة متطلبات الجودة إدارة تطبيق‐8 7- 3 -الجودة حلقات

 الجودة مفھوم شھادات‐9 8- 4 -الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات 8- 3 -الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل 8- 2 -الشاملة

 EFQM 9- 3 -نظام Malcom Baldrige 9- 2 -أنظمة  ISO 9- 1 -الجودة شھادات تطور ومراحل

  

  )يحنوع التقييم و الترج: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  2005خضير كاظم حمود ، إدارة الجودة الشاملة ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،عمان،  ‐

  2002، 1، طخضير كاظم محمود، إدارة الجودة وخدمة العمالء، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان‐ .

  2008رعد عبد اهللا الطائي، عيسى قدادة، إدارة الجودة الشاملة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  ‐ . 

  2010الفلسفة ومداخل العمل،دارالمناھج للنشروالتوزيع،الجزء األول،عمان،:الشاملة الجودة سليمان زيدان،إدارة ‐ . 

  2010لفلسفة ومداخل العمل،دارالمناھج للنشروالتوزيع،الجزء الثاني،عمان،ا:سليمان زيدان،إدارةالجودةالشاملة‐ . 

  2008، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان ،  1عبد الستار العلي، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة ، ط ‐ . 
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وتطبيقية، دار اليازوري العلمية للنشر فتحي أحمد يحيى العالم، نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية، دراسة عملية ‐ . 

  2009والتوزيع، عمان، 

  2009الثانية،عمان، والتوزيع،الطبعة للنشر ،دارالثقافة2000: 9001اإليزو ومتطلبات الشاملة الجودة علوان،إدارة نايف قاسم – . 

  2008نشر والتوزيع ،عمان، ،دار صفاء لل 1مأمون سليمان الدرادكة، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،ط ‐ . 

  2008،دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  1محمد عبد العال النعيمي، تحقيق الدقة في إدارة الجودة، مفاھيم وتطبيقات، ط‐ . 

 .2010،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1نجم عبود نجم، إدارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت، الطبعة ‐ . 
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة اإلنتاج والعمليات: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

لمؤسسات االقتصادية، والتعرف على الطرق العلمية في تصميم تقديم المعارف األساسية المتعلقة بإدارة العملية اإلنتاجية في ا
  .وبرمجة وتنظيم العملية اإلنتاجية ورقابتھا

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .ألعمالاقتصاد المؤسسة، تسيير المؤسسة، مدخل إلدارة ا

  : محتوى المادة

 تخطيط‐4الحديثة  والتكنولوجية إلنتاج إدارةا‐3 .اإلنتاج إدارة لوظيفة العام اإلطار‐2 .اإلنتاج إدارة ومفھوم التاريخي التطور‐1

‐8 .إلنتاجا عمليات وأنماط أساليب‐7 .والمعدات باآلالت المشروع لتجھيز التحضير‐6 .اإلنتاجية العمليات وتنظيم تصميم‐5 .اإلنتاج

  .اإلنتاج مراقبة‐9 .المواد وتخزين المناولة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1‐ Gestion de production, Alain COURTOIS et Maurice PILLET, 4 eme édition, éditions d’organisation, 

Paris,  2006.  2‐ Gestion  de  production,  François  BLONDEL,  5  eme  édition,  éditions  d’organisation, 

Paris, 2006. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 امة خميس مليانةعالجياللي بون جامعة          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          محمد خثير     . د.أ :كوينترئيس ميدان ال

  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  إدارة المشاريع: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من  ( أھداف التعليم

  .المراحل، التكاليف، الزمن، الموارد، المخاطر، والرقابة: دف المادة لتقديم كل المعارف واألسس المتعلقة بإدارة المشاريع من حيث�

  )  مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .سيير المؤسسة، اقتصاد المؤسسة، مدخل إلدارة األعمال، المحاسبة، اإلدارة اإلستراتيجية

  : محتوى المادة

 الزمنية والجدولة التخطيط– 4المشروع  تكلفة تقدير– 3مشروع ال إدارة وعمليات مراحل– 2المشروع  إدارة وخصائص مفھوم– 1

  المشاريع مخاطر إدارة– 8المشروع  تكلفة على الرقابة– 7المشروع  زمن على الرقابة– 6المشروع  موارد إدارة– 5وع للمشر

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

ماجدة العطية، إدارة المشروعات الصغيرة، دار  ‐ . 2011عات العامة، دار المسيرة، عمان، عبد الستار محمد العلي، إدارة المشرو ‐

  2014المسيرة، عمان، 

‐ The Art of Project Management, by Scott Berkun, Publisher: O'Reilly Media (April 22, 2005),  ISBN: 

0596007868.  

‐ Software Project Management Readings and Cases by Chris Kemerer,  IRWIN  ISBN: 0‐256‐20495‐0 

and course overheads. 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:وحدة التعليم 

  التسيير مراقبة: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة  ( أھداف التعليم

  التسيير مراقبة في وأساسيات مفاھيم‐

  التسيير، وقياس األداء والتحليل والمقارنة مراقبة في المستخدمة التقنيات أھم – .

  .القضاء على اآلثار السلبية ألنظمة قياس األداء و أنظمة التقييم الالحق ‐ .

  )  ة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوب (المعارف المسبقة المطلوبة 

  .المالي التنبؤ؛رياضيات المؤسسة؛ الرياضيات المالية، التسيير وتقنيات التكاليف؛اإلحصاء ومحاسبة التحليلية المحاسبة

  : محتوى المادة

 مختلف الموازنات، نظام: الموازنات تسيير التسيير مراقبة نظام بناء للمراقبة، التصوري اإلطار عامة، مفاھيم: التسيير لمراقبة العام اإلطار
 - - - : التسيير مراقبة أدوات* الموازنات

 اجل من واستخداماتھا القيادة لوحة* ) الخ...الداخلي التنازل سعر االنحرافات، خالل من اإلجمالي، اإلنتاجية فائض خالل من والمراقبة التحليل
 القيادة، لوحة وضع شروط: األداء قياس

  .) - – الخ ...، النتائج واستغالل جمع القيادة لوحة استخدام القيادة، لوحة بناء

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1. Brigitte Doriath, Contrôle de gestion, 9ème édition, Ed : Dunod, Paris, 2007.  

2. Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion : Manuel et applications, Ed: Dunod,Paris, 2007. 

3. Claude Alazard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion : Cas pratiques, 2ème édition, Ed : Dunod, Paris, 

2005.  

4. René Demeestère, Philippe Lorino, Nicolas Mottis, Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise, 

3ème édition, Ed : Dunod, Paris ,2006.  

5. Bouquin Henri.,  Les  fondements du  contrôle de gestion, 6ème édition, gestion, Ed  : PUF, Paris, 

2005. 
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  الخامس: السداسي

  المنھجية:حدة التعليم و

  تقرير تربص: المادة 

  4: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  ة ھذا التعليم، سطرين على األكثروصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  موميةالقانون األساسي للوظيفة الع: المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

  ) لطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على ا ( أھداف التعليم

 

  

  )  وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم، سطرين على األكثر (المعارف المسبقة المطلوبة 

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50ر مستم - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


