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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

  

ةسيير الموارد البشريتخصص ت 
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 خامسالسداسي ال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وحدة التعليم

  لساعي األسبوعيالحجم ا

  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  أسس إدارة الموارد البشرية

  x x  6  2  سا 6  -   سا 1.30  سا 1.30 تسييرالمسارات المھنية

  x x  6  2  سا 6  -   سا 1.30  سا 1.30 االتصال

    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  محاسبة الموارد البشرية 

  x x  4  2  سا 2.30  -   سا 1.30  سا 1.30  اليقظة االجتماعية وتسيير النزاعات

    2  1 سا 1.30 -   سا 1.30  -   فيةالتعليم االستكشا ةوحد

  x x  2  1 سا 1.30 -   سا 1.30  -   التطبيقات األولية 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

  

  ة التعليموحد

  الحجم الساعي األسبوعي

  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  سا 6.00  -   سا 1.30  سا 1.30  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية

  x x  6  2  سا  6.00  -   سا 1.30  سا 1.30 تنمية الكفاءات تسيير و

  x x  6  2  سا  6.00  -   سا 1.30  سا 1.30 ھندسة التكوين

    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  حفظ الصحة واألمن

  x   4  1  سا  6.00  -   -   -   تقرير تربص

    2  1 سا 1.30 -     سا1.30  االستكشافية وحدة التعليم

  x   2  1 سا 1.30 -   -  سا 1.30  قانون العمل 

    1  1 -  -   سا1.30 -   وحدة التعليــم األفقيـــــة

  x x  1  1 -      -   سا 1.30 -   لغة أجنبية

   30 11  سا29   سا 7.30  سا 7.30  6مجموع السداسي 
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  البرنامج المفصل لكل مادة في 

   الخامس السداسي
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  أسس إدارة الموارد البشرية: 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

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

 والحوافز األجور نظم 6
 النزاعات وإدارة االجتماعية اليقظة 7-
 المھنية المسارات إدارة 8-
  البشرية الموارد أداء تقييم 9-

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:لتعليم وحدة ا

  تسييرالمسارات المھنية: 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 المھني المسار إدارة ماھية 1
 � واألھداف األھمية المفھوم، :المھني المسار تسيير
 � المھني المسار إدارة نماذج

 المھني المسار تسيير وأنواع أبعاد 2-
 � المھنية المسارات لرسم العملية األبعاد
 � :المھنية المسارات أنواع

 األفراد مستوى على المھني سارالم وتنمية تخطيط 3-
 � الفرد مستوى على المھني المسار إدارة مراحل
 � للعاملين المھنية الحياة دورة

 � المھني المسار تسيير فعالية محددات
 � للعاملين المھني المسار تخطيط معوقات

 المھنية المسارات تسيير آليات 4-
 � المھني المسار تخطيط
 � التدريب
 � الترقية
  المھنية كيةالحر

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  االتصال: المادة 

  6: الرصيد

  2: لالمعام

  

  ) 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: (التقييمطريقة 

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  البشرية الموارد محاسبة :المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 محاسبة مفھوم البشرية الموارد على وانطباقھا األصول خصائص البشرية صولباأل المحاسبي االعتراف معايير البشرية الموارد محاسبة مدخل
 وتطورھا البشرية الموارد

 التاريخي

 والمعارضة المؤيدة النظر وجھات البشرية الموارد محاسبة استخدام مزايا البشرية الموارد محاسبة أھمية البشرية الموارد محاسبة ومزايا أھمية
 ةالبشري الموارد لمحاسبة

 نماذج البشرية للموارد المحاسبي القياس نماذج البشرية الموارد لمحاسبة المعارضين نظر وجھات البشرية الموارد لمحاسبة المؤيدين نظر وجھات
 التكلفة على المعتمدة القياس

 المحاسبي القياس إجراءات محاسبيا البشرية الموارد قياس صعوبات البشرية الموارد بقياس المرتبطة المشاكل القيمة أساس عل القياس نماذج
  البشرية للموارد

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  النزاعات تسيير و االجتماعية اليقظة: المادة 

  4: دالرصي

  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 

  

  : ةمحتوى الماد

 االجتماعية اليقظة مؤشرات *المفتوحة الجماعية التنازعية *الكامنة التنازعية للعمل العامة الوضعية االجتماعية المعلومات تحليل و جمع منھجية
 - - المراقبة و التشخيص مناھج*

  العمل عالقات تھيئة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  المعطيات لتحليل األولية التطبيقات :المادة 

  2: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 أنواع والعينة المجتمع (Measurement Levels) القياس مستويات المتغيرات تصنيف (Variables) المتغيرات) spss برنامج( أساسية مفاھيم
 اختيارھا طريقة حسب العينات

 اإلحصائي اإلختبار إختيار (Statistical Power) اإلحصائي اإلختبار قوة اإلحصائية الداللة مستوى SPSS باستخدام عشوائية عينة إختيار
 (Outliers) الشاذة القيم المناسب

 المطلوب القياس مستوى المفردات إستقالل (Statistical Assumptions) ئيةاالحصا اإلفتراضات (Missing Data) المفقودة البيانات
  الوصفية اإلحصاءات (Normal Distribution) الطبيعي التوزيع اختبارات

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

   السداسي السادس
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  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة ماھية 1
 � واألھداف األھمية التعريف،
 � المنظمة وإستراتيجية البشرية الموارد إستراتيجية

 � البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة أبعاد
 : البشرية الموارد إستراتيجية تصميم نماذج 2-

 � المنظمة اردمو على القائم البيئي التفاعل نموذج
 � وورويتش جامعة نموذج
 � ھارفارد جامعة نموذج
 � االستراتيجي التطابق نموذج

 البشرية الموارد إدارة وظائف في االستراتيجي التحول 3-
 : البشرية الموارد إستراتيجيات 4-

 � البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط
 � البشري المال رأس إدارة

 � ملينالعا تمكين إستراتيجية
 � الداخلي التسويق إستراتيجية

 � البشرية للموارد االلكترونية اإلدارة
  البشرية للموارد الدولية اإلدارة

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  تسيير و تنمية الكفاءات: ادة الم

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

 الكفاءات لتسيير مدخل 1
 الكفاءات أنواع 2-
 الكفاءات لتنمية اإلستراتيجية الرھانات 3-
  الفردية الكفاءات تنمية 4-

 المتواصل التكوين 1-4-
 بالمرافقة التعلم 2-4-
 المھنية الخبرة مكتسبات تثمين 3-4-

 الجماعية الكفاءات تنمية 5-
 التنظيمي التعلم 1-5-

Benchmarking -2-5 ،و الشراكة التحالف 
  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  األساسية:وحدة التعليم 

  ھندسة التكوين: المادة 

  6: الرصيد

  2: المعامل

  

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

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

  

  : محتوى المادة

 التكوين لھندسة المدخل 1
 التكوين أنواع -
 المتواصل المھني التكوين وأھمية مفھوم -

 التكوين لھندسة األساسية المرتكزات 2-
 لكفاءاتا تنمية و إدارة -
 والكفاءات للوظائف التقديري التسيير -
 الداخليين الفاعلين دور -
 رجيين الخا الشركاء دور -

 المتواصل للتكوين والتنظيمية القانونية األطر 3-
 التكوين تخطيط وأدوات إجراءات 4-
 التكوين احتياجات تحديد -
 التكوين مخطط إعداد -
 الشروط دفتر إعداد -

 لتكوينا عملية تنفيذ 5-
 التكوين نمط اختيار )أ

 الحضورية األنماط -
 بعد وعن المفتوح التكوين -
 االلكتروني التدريب -
 بالمرافقة التكوين -
 الوسائل و الدعائم ) ب
  البيداغوجية الدعائم -

 البشرية الوسائل -
 التقنية الوسائل -

 التكوين عملية تقييم 6-
 التقييم مجاالت -
 التقييم أنماط -
  التكوين عمليات قتدقي -

  )التقييم و الترجيح نوع: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  األمن و الصحة حفظ: المادة 

  5: الرصيد

  2: المعامل

  

  ) نجاحه في ھذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر 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

 و المباشرة التكاليف األنواع و األسباب المفاھيم، :المھنية راضاألم األنواع و األسباب المفاھيم، :العمل حوادث المؤسسة في المھنية المخاطر 1
 - - - - للمخاطر المباشرة غير

 - الخفية والتكاليف العمل حوادث المھنية

 التكاملية الشروط األمن لنظام التنظيمية األسس األمن نظام و التقنية لوسائل - - األمن نظام و البشرية الوسائل األمن نظام و المھنية المخاطر 2
  الشامل األمن نظام فعالية لضمان

 رييست ةفيظو نمألا يف ةسسؤمال -

  األمن و الصحة حفظ استراتيجيات - المھنية المخاطر من الوقاية سياسات - - المؤسسة في المھنية المخاطر من الوقاية نظام

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

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

  المنھجية:وحدة التعليم 

  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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  100مستمر  - 

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

  االستكشافية:وحدة التعليم 

  العمل قانون: 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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

  الخ...... الضمان للعمل الجماعية العالقات للعمل الفردية العالقات للقانون األساسية المفاھيم

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  

  % 100امتحان  - 

  ) إلخ ت،كتب ومطبوعات ، مواقع انترن( : المراجع
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  الخامس: السداسي

  األفقية:وحدة التعليم 

  لغة أجنبية: المادة 

  1: الرصيد

  1: المعامل

  

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

 

  

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

  

  : محتوى المادة

  

  )نوع التقييم و الترجيح: (طريقة التقييم

  

  %  50مستمر  - 

  % 50امتحان  - 

  ) إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  


