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الفهرس 
 

 

I- بطاقة تعرٌف الماستر-------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II -بطاقةالتنظٌم السداسً للتعلٌم ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  

IV -االتفاقٌات/العقود ---------------------------------------------
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 جامعة الجٌاللً بونعامة :تحدٌد مكان التكوٌن -1

  العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة:كلٌة 

  العلوم االقتصادٌة:قسم 

 
 

: (*)المشاركون فً التكوٌن - 2

: المؤسسات الجامعٌة األخرى- 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 

: الشركاء الدولٌون األجانب - 
 

  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق .

 : إطار وأهداف التكوٌن-3
 

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

 

يتم قبول الطمبة في ماستر اقتصاد و تسيير المؤسسات بشرط أن يكون سبق ليم الدراسة في مسار الميسانس في 
دارة إستراتيجية  .تخصص اقتصاد أو فرع عموم التسيير تخصص إدارة اإلعمال أوا   

 

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

شيادات نظام إطار في المسجل التكوين ىذا (LMD)  المعارف عمى الحصول من التمكن لمطالب يسمح 
:أساسيين اتجاىين خالل من وذلك اليامة النظرية  
:من تمكنو التي والتقنية العممية الكفاءات عمى الحصول في يصب األول االتجاه  

  . المؤسسات وتسيير االقتصادية بالعموم المتعمق الميدان في التحكم- 
.اإلنجميزية المغة أو العربية بالمغة سواء أعمال إدارة باالتصاالت المتعمقة الميادين في التحكم-  
جراء السوق بدراسة تعمق ما خاصة. المؤسسات تسيير تقنيات في التحكم عمى القدرة-  االستقصاءات وا 

.المختمفة المعمومات عمى والحصول  
.الوطنية بالتجارة المتعمقة المين ممارسة عمى القدرة-  
.أعمال بإدارة المتعمقة المين ممارسة عمى القدرة-  

:حيث من لمطالب الفردية القدرات تطوير اتجاه في يصب: الثاني االتجاه  
.المسؤولية روح وتطوير المبادرة روح تطوير-  



6   اقرصاد وذسٍٍز انمؤسساخ                                     :انماسرز عىىان              تىوعامح انجٍالنً جامعح:   انمؤسسح
            2016/2017: انجامعٍح انسىح

 

.وتسييرىا المشاريع عمى اإلشراف عمى القدرة تطوير-  
دارة لتسيير العمل فرق في االندماج عمى القدرة- .المشاريع وا   
.التنفيذية العمل فرق وتأطير اإلشراف عمى القدرة-  
.تطبيق مبادئ إدارة أعمال عمى المؤسسات في الواقع-   
.الحصول عمى ميارات تقديم منتجات وخدمات في خطة تؤدي إلى اليدف وتخفض التكمفة-   
.تحميل وتوقع بيئة تسيير المؤسسات المستقبمية واالستعداد ليا-   
ميارات التطمع إلى تطبيق الحديث والتطوير إلى الوصول-   
(  سطر على األكثر20– فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة- ج

 

 المعمومات المكتسبة من خالل التكوين، درجة قابمية التوظيف لممتكون في :الجوانب والمهارات المقصودة .1
 .المستقبل

 سواء بالمؤسسات الخاصة بالبيئة المرتبطة المعارف من العديد تتضمن التخصص ىذا في الشيادةالمحصمة
 التغيرات مع المؤسسات بتكييف متعمقة معارف إلى إضافة بشرية، أو اجتماعية أو اقتصادية بيئة كانت

 بالعموم المتعمقة القاعدية المعارف عمى الحصول من الطالب تمكن الشيادة وىذه.والمحمية العالمية االقتصادية
 الدراسة مواصمة إمكانية من لمطالب يسمح مما المؤسسات وتسيير واالتصاالت اآللي وباإلعالم أساسا التجارية

 تنفيذ مستوى عمى أو المعارف نقل مستوى عمى سواء الميادين بيذه المتعمقة المين ممارسة أو الدكتوراه، في
.المعارف  

 :السياق الجهوي والوطني للتشغيل .2
 والمتعمقة المعنيين الطمبة إلييا يوجو التي والتجارية االقتصادية بالميادين واسع بشكل يرتبط الشيادة ىذه حامل
:بمايمي  
. السوق تحميل عمى القدرة -
 .واالنتاجية التجارية المؤسسات تسيير عمى القدرة -

 .الواقع عمى العممية النظرية المفاىيم تطبيق عمى القدرة -

 باالقتصاد تعمق ما خاصة االقتصادية العولمة ظل في العمل ظروف مع المؤسسات تكييف عمى القدرة -
 .االلكترونية والحكومة الرقمي

 الصغيرة المؤسسات تأىيل عمى القدرة ومنو والمستيمكين المنافسة عمى تأثيرات إحداث عمى القدرة -
 .متزايدة شغل مناصب تحقيق وبذلك النشاط ومواصمة األرباح تحقيق من وتمكينو والمتوسطة

 تسيير برامج تقديم اجل من المختمفة، الشركات ألصحاب عمل وبرامج سياسات وضع عمى القدرة -
 برامج إعداد ومنو األجنبية األسواق نحو المؤسسات تسيير اإلنتاجية نشاطاتيا وتوجيو مناسبة المؤسسات

 .الدولي المؤسسات تسيير مجال في الضرورية المعارف عمى الحصول بعد دولي المؤسسات تسيير
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 .الوصول إلى ميارات االستجابة السريعة لحاجات المجتمع -

 

القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د
 

.مكاتب الدراسة المتخصصة في دراسة السوق-1  
.مكاتب الدراسات الخاصة ببحوث تسيير المؤسسات-2  
.وكاالت اإلعالن-3  
.جميع المؤسسات االقتصادية-4  
.قطاع الخدمات-5  
.مؤسسات التكوين المختمفة-6  
.اإلدارات العمومية-7  
.وسائل اإلعالم واالتصال المختمفة-8  
.الجرائد والمجالت-9  

.ىيئات البحث-10  
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

.ماستر إدارةاألعمال: 1الجسر-  
.ماستراقتصاد التنمية:2الجسر-  

ماستر اقتصاديات العمل: 3الجسر   
اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات:4الجسر  
إدارة اإلنتاج والتموين:5الجسر  

 

تسييرواقتصاد تتم متابعة التكوين في ماستر عموم اقتصادية تخصص:مؤشرات متابعة المشروع - و

: باعتماد المؤشرات التاليةالمؤسسات  
.الحجم الساعي المنجز في كل مقياس-  
.الحجم الساعي المنجز في كل وحدة تعميم-  
.معدل التقدم في تغطية برنامج المقاييس-  
.إجمالي القروض المحققة في كل سداسي-  
.التركيز عمى وحدات التعميم األساسية-  
.التركيز عمى العمل الشخصي لمطالب-  
.احتساب عدد الوحدات المتحصل عمييا من طرف الطالب-  
.اعتماد االمتحانات الجزئية والتقييم المستمر-  
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.متابعة األعمال الشخصية لمطالب ومدى التزامو ببذل مجيودات شخصية-  
.إنجاز مذكرة التخرج-  
.مناقشة مذكرة التخرج-  
 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
 طالب 100ٌمكن التكفل فً حدود 
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. (توضح) محاضرة، تطبٌق، أعمال موجهة، أعمال تطبٌقٌة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى *
 

 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
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 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة -4

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات- أ
 (بطاقة واحدة لكل مخبر ).التطبٌقٌة للتكوٌن المقترح

 
. الصناعة والتطور التنظٌمً للمؤسسات  واإلبداع: مخبر

 المالحظات العدد إسم التجهٌز الرقم

 / 1 قاعة محاضرات 1

 / 1 قاعة أعمال موجهة 2

 / / مجالت 3

 / / كتب 4

 / 04 فرق بحث 5

 / DATA SHOW 1قاعة لمزاولة الدروس مزودة بـ  6

 / 1 قاعة إعالم آلً مزودة باألنترنٌت 7

 
. اإلقتصاد الرقمً فً الجزائر: مخبر

 المالحظات العدد إسم التجهٌز الرقم

 / 1 قاعة محاضرات 1

 / 1 قاعة أعمال موجهة 2

 / / مجالت 3

 / / كتب 4

 / 04 فرق بحث 5

 / DATA SHOW 1قاعة لمزاولة الدروس مزودة بـ  6

 / 1 قاعة إعالم آلً مزودة باألنترنٌت 7

 
 :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات- ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

مختلف المؤسسات العامة 
 والخاصة المحلٌة والجهوٌة

   أشهر03 جمٌع طلبة التخصص

  أشهر03 جمٌع طلبة التخصص جمٌع اإلدارات المحلٌة والجهوٌة 
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 : مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح- د

 
 تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

أنظمة التسيير الحديثة وإمكانية ثطبيقها في 

 املؤسسات الاقتصادية الجزائرية

M02720100003 / / 
دور التكنىلىجية الحديثة لإلعالم والاثصال في ثنمية 

وثأهيل املؤسسات الصغيرة واملتىسطة الجزائرية 

 وجعله أكثر ثنافسية

F02N01UN440120120011 / / 

: فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال- ه
 

 1قاعة األعمال التطبٌقٌة رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  16 حالة جٌدة

 

 2قاعة األعمال التطبٌقٌة رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 P4 01جهاز حاسوب  16 حالة جٌدة

 

 3قاعة األعمال التطبٌقٌة رقم 
 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

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

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
   18 07 د30سا و13  د30ساو4  سا06  سا360 وحدات التعلٌم األساسٌة

          (إخ/إج) 1و ت أ 

 * * 07 03 د30ساو4  د30ساو1 سا3 سا135 تشخٌص المؤسسة

 * * 06 02 سا5   د30ساو1 د30ساو1 سا120 تقنٌات االتصال الحدٌثة

 * * 05 02 سا4   د30ساو1 د30ساو1 سا105 تموٌل المؤسسة

          إلخ
   08 03 سا 07  د30سا و1 سا03  د30 سا و 172 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إخ/إج) 1و ت م 

 * * 05 02 د30ساو4  د30ساو1 د30ساو1  د30 سا و 112 دراسة السوق والمنافسة

 *  03 01 د30ساو2   د30ساو1 60 التحرٌراإلداري واإلتصال

   03 01 د30ساو2 د30ساو1    سا60 وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة
          (إخ/إج)1و ت إ  

  * 03 01 د30ساو2 د30ساو1   60 قانون المنافسة 
          إلخ

   01 01 د30ساو1  د30ساو1   د30سا و 22 وحدة التعلٌم األفقٌة
          (إخ/إج)1و ت أ ف

 * * 01 01   د30ساو1   د30سا و 22 لغة أجنبٌة

          إلخ
   30 12 سا23 د30ساو1 د30ساو7 سا09 سا615 1مجموع السداسً 
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: السداسً الثانً -2

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
   18 07 د30سا و13  د30ساو4  سا06  سا360 وحدات التعلٌم األساسٌة

          (إخ/إج) 1و ت أ 

 * * 07 03 د30ساو4  د30ساو1 سا3 سا135 التسٌٌروالتدقٌق الجبائً للمؤسسة 

 * * 06 02 سا5   د30ساو1 د30ساو1 سا120 تقنٌات التصدٌر واالستٌراد

 * * 05 02 سا4   د30ساو1 د30ساو1 سا105 أنظمة الجودة والتقٌٌٌس

          إلخ
   08 03 د30سا و07  د30سا و1 سا03  د30 سا و 172 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إخ/إج) 1و ت م 

 * * 05 02 د30ساو4  د30ساو1 د30ساو1  د30 سا و 112 تحلٌل التكالٌف ومراقبة التسٌٌر

 *  03 01 30ساو2   د30ساو1 60 المقاوالتٌة

   03 01 د30ساو2   د30ساو1  سا60 وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          (إخ/إج)1و ت إ  

 *  03 01 د30سا و2   د30ساو1 60 قانون الصفقات العمومٌة

          إلخ
   01 01      د30سا و 22 وحدة التعلٌم األفقٌة

          (إخ/إج)1و ت أ ف

 * * 01 01   د30ساو1   د30سا و 22 لغة أجنبٌة

          إلخ
   30 12 سا23  د30سا و07 د30ساو10 سا615 2مجموع السداسً 
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:   السداسً الثالث - 3
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
   18 07 د30ساو13  د30ساو4  سا06 سا360 وحدات التعلٌم األساسٌة

          (إخ/إج) 1و ت أ 

 * * 07 03 د30ساو4  د30ساو1 سا3 سا135 الٌقظة االستراتٌجٌة والمؤسسة

 * * 06 02 سا5   د30ساو1 د30ساو1 سا120 حوكمة الشركات

 * * 05 02 سا4   د30ساو1 د30ساو1 سا105 إدارة الكفاءات

          إلخ
   08 03  سا 7  د30ساو1  سا3  د30 ساو 172 وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إخ/إج) 1و ت م 

 * * 05 02 د30ساو 4  د30ساو1 د30ساو1  د30 سا و 112 التقنٌات الكمٌة للتسٌٌر

 *  03 01 30ساو2   د30ساو1 60 منهجٌة البحث العلمً

   03 01 د30سا و2   د30ساو1  سا60 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
          (إخ/إج)1و ت إ  

 *  03 01 د30سا و2   د30ساو1 60 قانون المنازعات اإلدارٌة

          إلخ
   01 01 د30ساو1  د30ساو1 د30ساو1  د30سا و 22 وحدة التعلٌم األفقٌة

          (إخ/إج)1و ت أ ف

 * * 01 01   د30ساو1   د30سا و 22 لغة أجنبٌة

          إلخ
   30 12 سا23  د30سا و07 د30ساو10 سا615 1مجموع السداسً 
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: السداسً الرابع - 4
 

العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة  : المٌدان 
العلوم االقتصادٌة :الفرع 

اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :التخصص
 
 

تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 18 03 سا24 العمل الشخصً 

 12 01 سا16 التربص فً المؤسسة

    الملتقٌات 

    (حدد)أعمال أخرى

 30 04 سا600 4مجموع السداسً 

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

 (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 

 ح س و ت األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

سا450 سا45   سا135  سا270   محاضرة 

د30ساو337 د30ساو67  د30ساو67   د30ساو202   أعمال موجهة 

د30ساو22 د30ساو22    أعمال تطبٌقٌة   

سا1635 د30ساو67  د30ساو112  د30ساو487  د30ساو967   عمل شخصً 

(محدد)عمل آخر       

سا2445 سا135  سا180  سا690  سا1440   المجموع 

 األرصدة 72 36 09 03 120

 02,5 07,5 30 60 
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
تشخٌص المؤسسة :اسم المادة

 07:الرصٌد
 03:المعامل

 
 ٌمكن هذا المقٌاس الطالب من معالجة نقاط القوة والضعف للمؤسسة ::أهداف التعلٌم

 اقتصادالمؤسسة ،تسٌٌر المؤسسة:المعارف المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

 أهمٌة التشخٌص فً المؤسسة االقتصادٌة:1الفصل 
 التشخٌص الداخلً :2الفصل 
التشخٌص الخارجً : 3الفصل 
  التشخٌص االستراتٌجً:   4الفصل 

مراقبة مستمرة +امتحان:طرٌقة التقٌٌم
مراجع متوفرة من كتب ومطبوعات ومواقع االنترنت : المراجع

 
 

اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
تقنٌات االتصال الحدٌثة : اسم المادة

 06:الرصٌد
 02:المعامل

 

تيدف ىذه المادة لتكوين الطالب عمى استخدام أدوات االتصال الحديثة باعتبارىا عامل ميم في :أهداف التعلٌم
 تموقع وتنافسية المؤسسات
اقتصاد وتسيير المؤسسة.يجب أن يكون الطالب قد درس مادة :المعارف المسبقة المطلوبة  

:محتوى المادة  
 فوائد وسائل االتصال الحديثة .1

 ماىية وسائل االتصال الحديثة .2

 تكنولوجيا االتصال الحديثة .3

 أنواع وسائل االتصال الحديثة .4

تقييم مستمر +امتحان : طريقة التقييم .5
ذات العالقة بتسيير المؤسسة وقنوات االتصال.كتب ومؤلفات، مواقع انترنيت:المراجع  
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
تموٌل المؤسسة :اسم المادة

 05:الرصٌد
 02:المعامل

 

تيدف ىذه المادة الطالع الطالب عمى مختمف السياسات واألدوات المستخدمة يتناول مقياس:أهداف التعلٌم
مع التمييز بين المؤسسات الكبيرة . لتمويل دورة االستغالل أو االستثمار في المدى القصير، المتوسط والطويل

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا طرق التمويل الخاصة بالمؤسسات المصدرة أو المستوردة

 
 مدخل لمتسيير المؤسسات  والتجارة الدولية، يجب أن يكون الطالب قد درس مادة:المعارف المسبقة المطلوبة

 التسيير المالي، الرياضيات المالية
 :محتوى المادة

 عن التمويل- الشراكة طريق عن التمويل    - الخارجي القروض   - المصرف التمويل      التمويل طرق -1
 التمويل في الدولة مساىمة    - البورصة طريق

االحتياجات المالية لممؤسسات و مصادر تمويميا       ـ االحتياجات المالية لممؤسسات    ـ التمويل عن - 2
طريق األموال الخاصة وشبو الخاصة     ـ التمويل عن طريق االقتراض  

 (Gordon Shapiro)ـ المدخل الكمي لمتمويل وفقا لنموذج - 3
 ـ     الرفع ميكانزم ـ      المستخدمة األموال تكمفة ـ     التمويمي الييكل وبناء التمويل قرار اتخاذ معايير- 4

  التمويمي لمييكل أخرى محددات
التمويل التأجيري وكيفية حساب تكمفتو ومقارنتو باإلقراض     التمويل عن طريق شركات رأس المال - 5

 المخاطر 
 Modigliani etىيكل التمويل األمثل و إشكالية حساب تكمفتو من وجية نظر المدخل التقميدي ومدخل -6

Miller  
 

امتحان في الدروس وتقييم األعمال الموجية:.طريقة التقييم  
ذات العالقةكتب ومؤلفات، مواقع انترنيت،: المراجع  

1. Pierre BREESE- L’évaluation financière des actifs immatériels technologiques - Article de doctrine 

juillet 2002. 

2. Jollant M.- Panorama et pertinence des méthodes d.évaluation », Analyse Financière, 1996 

3. Tchemeni E- L.Evaluation des entreprises, Economica, Gestion Poche1993 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
دراسة السوق والمنافسة :اسم المادة

 05:الرصٌد

 02:المعامل

يتضمن ىذا المقياس تحديد سوق المنتج والخدمة والذي يحتوى عمى كيفية تحديد سمات :أهداف التعليم 
خدمة،احتياجات السوق ومنافع المنتج ،كيفية تحويل الحاجات إلى سمع وخدمات /وخصائص سوق السمعة

إلشباعيا كما يتضمن التعرف عمى دوافع المنتجين أي المشترين الصناعيين وكيفية إشباعيا،باإلضافة إلى 
خدمة وكيفية تقييميا والعوامل المؤثرة عمى االستفادة، كما /الفرص والتيديدات التسويقية التي تواجو سوق السمعة

سيتناول المقياس المنافسين من خالل نظم معمومات المنافسين وخصائصو وتدريب الطمبة عمى استخدامو لتوفير 
.باإلضافة إلى دراسة حالة العمالء.وتشغيل بيانات المنافسين واستخداميا في اتخاذ القرارات التسويقية  

يجب أن يكون الطالب درس مادة اقتصاد المؤسسة: المعارف المسبقة المطلوبة  
:محتوى المادة  

 .استخدام نظم معمومات لتوفير وتشغيل بيانات المنافسين واستخداميا في اتخاذ القرارات التسويقية .1

  معرفة الفرص والتيديدات التسويقية ومن ثم تقييميا واستعماليا في اتخاذ القرارات .2

عداد تقارير العالقة مع المنافسين .3  التدرب عمى تقويم المنافسين وا 

دراسة وتحميل حالة العمالء   .4
مراقبة مستمرة+امتحان :طريقة التقييم  

. مرتبطة ببحوث التسويق، ىياكل السوق، أدوت االستقصاءكتب ومؤلفات، مواقع انترنيت: المراجع  
1. Porter.M – la concurrence selon porter, Village mondial, Paris 1999 

Chalmin Philippe- les marchés mondiaux, Economica, Paris 2001 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
التحرٌراإلداري واإلتصال :اسم المادة

 03:الرصٌد
 01:المعامل

هدف ذسٍٍز انمؤسساخ اندونٍح، وشزوط انرىافسٍح اندونٍح، االسرزاذٍجٍاخ انمرثعح ندخىل انرعزف وتانرفصٍم عهى : :أهداف التعلٌم

 األسىاق اندونٍح وكٍفٍح ذسٍٍزها وذىظٍمها فً ضم انمىافسح انعانمٍح 
 إقتصاد المؤسسة وتسٌٌر المؤسة:المعارف المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

 

 تسيير المؤسسات الدوليةىدف  .1

 شروط التنافسية الدولية .2

 استراتيجيات الدخول لألسواق األجنبية .3

 تنظيم المؤسسات الدولية .4

 تنشيط وتسيير فرق العمل .5

  اجراءات مراقبة المحيط الدولي.6

امتحان :طرٌقة التقٌٌم
 إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 2000عمر صقر ،العولمة وقضاٌا اقتصادٌة معاصرة،اإلسكندرٌة، -
 .2000بغزار ٌعدل فرٌد، تقنٌات التسٌٌر المصرفً ،د م ج،الجزائر  -

 .2000مروان عطوان،األسواق المالٌة والنقدٌة،د م ج،الجزائر -

 .1996زٌاد رمضان،إدارة البنوك،دار المسٌرة للنشر،االردن -
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

االول : السداسً
االستكشافٌة :اسم الوحدة
قانون المنافسة :اسم المادة

 03:الرصٌد
 01:المعامل

 ٌهدف هذا المقٌاس إلى إكساب الطالب معارف حول شروط واحكام المنافسة :أهداف التعلٌم
الشٌىء : المعارف المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
مفهوم قانون المنافسة  -1
 مجال تطبٌق قانون المنافسة -2

 أحكام قانون المنافسة -3

مجلس المنافسة  -4
 مراقبة مستمرة:طرٌقة التقٌٌم

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 

اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
األفقٌة :اسم الوحدة
لغة أجنبٌة :اسم المادة

 01:الرصٌد
 01:المعامل

تهدف هذه المادة إلى ضبط مصطلحات االقتصادٌة للطالب باللغة االنجلٌزٌة عن طرٌق استعماله :أهداف التعلٌم
 ألدوات اللغة فً أنشاء بحوث وتحلٌل مقاالت فً االقتصاد باللغة االنجلٌزٌة

 انجلٌزٌة :المعارف المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ٌترك لألستاذ المكلف بالمقٌاس وضع البرنامج 
 امتحان:طرٌقة التقٌٌم

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
التسٌٌر والتدقٌق الجبائً للمؤسسة :اسم المادة

 07:الرصٌد
 03:المعامل

 
تتعرض المؤسسة إلى الكثٌر من التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة والتً فرضتها ظروف السوق :أهداف التعلٌم

والعولمة لذا تعتبر كل من الٌقظة والذكاء االقتصادي من عوامل تمٌز وبقاء المؤسسة 
 

دراسة كل من اقتصاد المؤسسة وتسٌٌر المؤسسة  :المعارف المسبقة المطلوبة
: المادة محتوى

   الجبائي التدقيق  وعمميات مفاىيم -1
     الجبائي التدقيق عمميات- 2  
    الجبائية الحسابات وتأشير فحص- 3 
    والمالي الجبائي التسيير توظيف من المؤسسات مكاسب- 4 
 الجبائية والتصريحات المحاسبية االلتزامات-  5 
الضمانات الممنوحة لممؤسسة في مجال الرقابة الجبائية    -  6
 تسيير المنازعات الجبائية في المؤسسات-  7
  

مراقبة مستمرة +امتحان:طرٌقة التقٌٌم
 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

دراسة : دراسة تحلٌلٌة فً النظرٌة العامة لضرٌبة الرسم على القٌمة المضافة: حمٌد بوزٌدة،  جباٌة المؤسسات
 .2005نظرٌة وتطبٌقٌة،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  الجزائر،  

جباٌة األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن، دار : خالصً رضا، النظام الجبائً الجزائري الحدٌث، الجزء األول- 
 .2006، الثانٌةهومة للنشر والتوزٌع، الجزائر، الطبعة 

 .1989اإلٌرادات العامة،  دار النهضة العربٌة،  القاهرة،  : رفعت المحجوب،  المالٌة العامة،  الكتاب الثانً- 

، (قضاٌا معاصزج– وظم – سٍاساخ )سعٍد عثد انعشٌش عثمان، شكزي رجة انعشماوي، اقرصادٌاخ انضزائة - 

 .2007مصز، - اندار انجامعٍح، اإلسكىدرٌح

 .2000سىسي عدنً واشد، انىجٍش فً انمانٍح انعامح، اندار انجامعٍح نهىشز، - 

 .2008األردن،  - عادل فلٌح العلً،  مالٌة الدولة،  دار زهران للنشر والتوزٌع،  عمان- 

 .2007عادل فهٍخ انعهً، انمانٍح انعامح وانرشزٌع انمانً انضزٌثً، انطثعح األونى، دار دامد نهىشز وانرىسٌع، - 

 .1975عدلً محمد،  النظم الضرٌبٌة للمجتمعات الفردٌة والجماعٌة،  مكتبة القاهرة،  
- André Barilari, lexique fiscal, 2 

ème
 édition, Dalloz, paris, 1992. 

-Georges EGRET, la TVA, presse universitaire de France, 3
ème

 édition, juin 1989, paris-France. 
- Groves Harold .M. Financing government, Harold Richmond and Winston inc, New York, 1965. 

 
 
 



27   اقرصاد وذسٍٍز انمؤسساخ                                     :انماسرز عىىان              تىوعامح انجٍالنً جامعح:   انمؤسسح
            2016/2017: انجامعٍح انسىح

 

اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
تقنٌات التصدٌر واالستٌراد :اسم المادة

 06:الرصٌد
 02:المعامل

 يتطمع الطالب من خالل ىذه المادة عمى إشكالية تصريف الفائض من المنتوج عن طريق  :أهداف التعليم
. قنوات التصدير إضافة إلى حاجة المؤسسة إلى مدخالت العممية اإلنتاجية والتي تتمثل في االستيراد

ٌجب أن ٌكون الطالب درس اقتصاد المؤسسة وتسٌٌر المؤسسة ومقٌاس التجارة  :المعارف المسبقة المطلوبة

 الخارجٌة

 :محتوى المادة
1. Introduction au financement du commerce international. 

2. Les théories du commerce international et la politique commerciale. 

3. La balance des paiements. 

4. Les sources de financement du commerce international etles liquidités internationales. 

5. Le crédit documentaire (CREDOC) : Les règles et usances uniformes (RUU), fonctionnement du 

crédit documentaire, éléments importants sur le crédit documentaire, notes sur le rôle des 

institutions financières et certains crédits documentaires spéciaux. 

6. Autres techniques de financement (la remise documentaire (REMDOC) et le transfert libre). 

7. Le cautionnement et les garanties. 

8. La théorie du taux de change etles risques du commerce international. 

 
.مراقبة مستمرة+امتحانطريقة التقييم  

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً  : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
أنظمة الجودة والتقٌٌس :اسم المادة

 05:الرصٌد
 02:المعامل

تيدف ىذه المادة الطالع الطالب عمى مختمف شروط الجودة ومدى أىميتيا  يتناول مقياس:أهداف التعليم   

.اقتصاد المؤسسة، وظائف المؤسسة.يجب أن يكون الطالب قد درس مادة :المعارف المسبقة المطلوبة  
 :محتوى المادة

مفاىيم عامة حول إدارة الجودة     -1 
مبادئ ومتطمبات تطبيق الجودة الشاممة     - 2 
 ISO 9000      نظام الجودة الشاممة ISOماىية التقييس  - 3 
 ISO9000آليات تأىيل المؤسسات الجزائرية لمحصول عمى شيادة - 4 
" أنظمة أخرى ألنظمة التقييس -5
، مواصفات ادارة نظام أمن  ISO22000، مواصفات انظمة سالمة الغداءISO14000مقاييس ادارة البيئة - 6

 ISO2700المعمومات 
 

مراقبة مستمرة+امتحان : طريقة التقييم  
 .ذات العالقةكتب ومؤلفات، مواقع انترنيت، :المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

األول : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
تحلٌل التكالٌف ومراقبة التسٌٌر :اسم المادة

 05:الرصٌد
 02:المعامل

طبيعة وأىمية التكاليف واستخدام ادوات المحاسبة التحميمية ىذه المادة تعريف الطالب بتهدف :أهداف التعليم
 لمراقبة التسيير

 الشيىء: المعارف المسبقة المطلوبة

:محتوى المادة  
المحاسبة التحميمية كأدام لمراقبة التسيير:1الفصل  
معالجة التكاليف الحقيقية: 2الفصل   

.معالجة التكاليف المتغيرة:3الفصل   
التكاليف واتخاذ القرار: 4الفصل  
تحميل التكاليبف ودورىا في التسيير: 5الفصل  

 
مراقبة مستمرة+امتحان:..طريقة التقييم  

.كتب في التنظيم والتسيير وتسيير المؤسسات المراجع  
1-L.G/Anderson et R.F.Settle-Analyse couts avantages,PUQ,1990 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً  : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
 المقاوالتٌة:اسم المادة

 03الرصٌد

 01:المعامل

: أهداف التعلٌم

ٌهدف هذا المقٌاسإلى تكوٌن الطالب من ناحٌة االستعدادات المهنٌة لتكوٌن مشروع عمل من خالل المقاولة 

. والمبادرة بإنشاء مؤسسات

: المعارف المسبقة المطلوبة 

. عمومٌات حول االقتصاد ومعارف قانونٌة

: محتوى المادة

 المؤسسات إنشاء إلى مدخل-1

 الفرصة او ،الفكرة المشروع بمؤسس ،التعرٌف المؤسسات إنشاءمراحل ، المشروع إدارة وخصائص مفهوم
 األعمال ،مخطط التجارٌة

 والمشروع المؤسس بٌن التوافق-2

( الفرصة/ الفكرة )المشروع ،جذور المقاوالت الفرٌق او المؤسس

 المشروع نجاعة دراسة-3

 واالقتصادٌة التقنٌة ،لمظاهر التسوٌقٌة ،المظاهر العملً ،المظاهر اإلستراتٌجٌة المظاهر

 والضرٌبٌة القانونٌة المظاهر

 المشروع إدارة وعملٌات مراحل-4

 المشروع على ،الرقابة المشروع موارد ،إدارة للمشروع الزمنٌة والجدولة التخطٌط

 . إمتحان: طرٌقة التقٌٌم

: المراجع

-سمٌح عبد الحمٌد عرٌقات، المشروعات الصغٌرة فً إطار التنمٌة الشاملة، معهد التخطٌط القومً، القاهرة- 

. 2004مصر، 

1. ABDOU Abderrahmane et autres: Entrepreneurs et PME:  Approchesalgéro-française, Edition 

l’Harmattan, Paris, 2004. 

2. TANGEAOUI Saïd : Les entrepreneurs, pouvoir, société, et modernitémarocaines,Edition 

Karthala, Paris, 1993. 
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3. Bird, B. (1992)"The Roman God Mercury: An Entrepreneurial Archetype", Journal 

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

4. 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.  

 
 
 
 

 
اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً : السداسً
االستكشافٌة :اسم الوحدة
قانون الصفقات العمومٌة :اسم المادة

 03الرصٌد

 01:المعامل

بإجراءات ومعامالت وشروط الصفقات العموميةييدف ىذا المقياس إلى تعريف الطالب : أهداف التعليم  
الشيىء: المعارف المسبقة المطلوبة  

:محتوى المادة  
.مفاىيم عامة حول الصفقات العمومية-1  
السير في الصفقات العمومية- 2  
.االحكام التعاقدية في الصفقة العمومية-3    
.سريان تنفيذ الصفقة العمومية-4  
.الرقابة عمى الصفقة العمومية-5  
.الجرائم المتعمقة بالصفقة العمومية-6  

 امتحان:.طريقة التقييم
كتب ومؤلفات، مواقع انترنيت متوفرة:المراجع  

 2007عمار بوضياف،الصفقات العمومية في الجزائر،دار الجسور،-
 
 
 
 
 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066558
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً : السداسً
االفقٌة :اسم الوحدة
لغة أجنبٌة :اسم المادة

 02:الرصٌد
 01:المعامل

تهدف هذه المادة الى تعمٌق معارف الطالب الستعماله ألدوات اللغة فً أنشاء بحوث وتحلٌل :أهداف التعلٌم
 مقاالت فً االقتصاد باللغة االنجلٌزٌة

 انجلٌزٌة :المعارف المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

ٌترك لألستاذ المكلف بالمقٌاس وضع البرنامج 
 امتحان:طرٌقة التقٌٌم

 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
الٌقظة اإلستراتٌجٌة والمؤسسة :اسم المادة

 07:الرصٌد
 03:المعامل

 
إن ظروف المؤسسة المحاطة بالتحدٌات داخلٌة وخارجٌة تفرض علٌها المتابعة المستمرة :أهداف التعلٌم

والٌقظة  
 

ٌكون الطالب درس كل تشخٌص المؤسسة وتقنٌات االتصال : المعارف المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

اإلطار االمفاهيمي لليقظة اإلستراتيجية  .1
عالقة اليقظةبالذكاء  -شروط فاعمية اليقظة - مراحل اليقظةأىمية اليقظة -مفيوم اليقظةأنواع اليقظ    -

 االقتصاديوأسس عمل القرارالذكي
 اليقظة اإلستراتيجية والميزة التنافسية للمؤسسة .2

التعريف،األنواع،العواماللمؤثرة عمىالميزة،المحددات، االستراتيجيات ( الميزةالتنافسية فيالمؤسسةاالقتصادية -
 دوراليقظة في تعزيزالميزةالتنافسية)التنافسية

 نماذج بمعض المؤسسات الجزائريةواقعاليقظةاإلستراتيجيةفيالجزائر : .3
  

مراقبة مستمرة +امتحان:طرٌقة التقٌٌم
 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 بوتٌن محمد،حدٌد رتٌبة،الٌقظة التنافسٌة ضرورة حتمٌة لتنافسٌة المنظمة،مجلة علوم االقتصاد والتجارة - 

 03،جامعة الجزائر 02والتسٌٌر ،العدد
حمدانً محمد،أهمٌة الذكاء االقتصادي فً تحسٌن مالئمة مناخ األعمال وجذب االستثمارات األجنبٌة ،مجلة - 

 ،كلٌة العلوم االقتصادٌة ،جامعة ،وهران،2012ن02أداء المؤسسات الجزائرٌة،العدد
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األساسٌة :اسم الوحدة
حوكمة الشركات :اسم المادة

 06:الرصٌد
 02:المعامل

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب مفاهٌم التسٌٌر الحدٌثة والمتصلة بالشفافٌة والحوكمة    :أهداف التعلٌم
 

: المعارف المسبقة المطلوبة
: محتوى المادة

اإلطارألمفاىيميمحوكمة الشركات    -1
مبادئ وآليات حوكمة الشركات     -2
النماذج الدولية في مجال حوكمة الشركات     - 3
واقع حوكمة الشركات في الجزائر     - 4
  المحاسبة كمدخل لتحقيق حوكمة الشركات-5

مراقبة مستمرة +امتحان:طرٌقة التقٌٌم
 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األساسٌة : اسم الوحدة
إدارة الكفاءات : اسم المادة

 05:الرصٌد
 02:المعامل

تهدف هذه المادة إلى إعطاء المورد البشري مكانته الخاصة وذالك من خالل االهتمام بالكفاءة :أهداف التعلٌم
بصفتها العامل المهم والواجب المحافظة علٌه وإدارته  

 
ٌكون الطالب قد درس كل من اقتصاد المؤسسة وتسٌٌر المؤسسة :المعارف المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة

مفيوم وأنواع الكفاءات     -1
أىداف إدارة الكفاءات    - 2  
أدوات إدارة الكفاءات   -  3 
تقييم الكفاءات     -  4 
التسيير التوقعي لموظائف والكفاءات   - 5
منيجية المدونة المرجعية لمكفاءات    - 6 
موازنة الكفاءات -7 
تثمين مكتسبات الخبرة المينية - 8
  

مراقبة مستمرة +امتحان:طرٌقة التقٌٌم
( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع  
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالث : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
التقنٌات الكمٌة للتسٌٌر :اسم المادة

 05:الرصٌد
 02:المعامل

 
ٌرضمه هذا انمقٍاص ذقدٌم أدواخ وذقىٍاخ رٌاضٍح ذمكه انطانة مه ذقهٍم انركانٍف وذعظٍم  :أهدافالتعليم

. األرتاح وذقصٍز وقد اإلوراج  
.يجب أن يكون الطالب قد درس مادة اإلحصاء: المعارف المسبقة المطلوبة  

 :محتوى المادة
:  مقدمة في بحوث العمليات- 1

المنيجية في بحوث العمميات،  
النمذجة و اتخاذ القرارات،  

 .مزايا النماذج الرياضية
 :مراجعة اإلحتماالت- 2

قواعد حساب اإلحتماالت،  
التوزيعات اإلحتمالية لممتغيرات العشوائية المنفصمة،  

. التوزيعات اإلحتمالية لممتغيرات العشوائية المتصمة
:  نماذج التخزين- 3

نموذج الكمية اإلقتصادية عند عدم السماح بالنفاذ  
 نموذج الكمية اإلقتصادية عند السماح بالنفاذ  

 إدارة عدة أنواع من المخزون 
،  (فترة واحدة) تحديد كمية المخزون في حالة الطمب الواحد 

كمية مخزون األمان في حالة المخاطرة،  
الربح المتوقع في حالة توفر المعمومات كاممة،  
. تحديد مخزون األمان باستعمال مستوى الخدمة

:  البرمجة الخطية - 4
شروط استخدام البرمجة  

الحل البياني  
طريقة السمبالكس  

النموذج المقابل في البرمجة الخطية  
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حاالت خاصة في البرمجة الخطية  
 التحميل الحساس لمحل األمثل  

. نماذج مسائل النقل
 : PERTتخطيط و مراقبة المشروعات - 5

 PERTمفاىيم عامة حول طريقة 
 أسموب تقييم و مراجعة البرامج  
 التحميل الزمني لشبكة األعمال  

 حساب األوقات الفائضة  
 شبكة األعمال و التكاليف المثالية  

:  نظرية صفوف اإلنتظار- 6 
تكاليف خط اإلنتظار  
 مميزات خط اإلنتظار  

نموذج خط اإلنتظار متعدد القنوات مع – أوقات القدوم بواسون و أوقات الخدمة أسية :  نموذج خط اإلنتظار
. أوقات القدوم بواسون و الخدمة أسية

امتحان في الدروس وتقييم األعمال الموجية:...طريقة التقييم  
:المراجع  

  2006نبٌل محمود مرسً،األسالٌب الكمٌة فً اإلدارة ،المكتب الجامعً الحدٌث،االسكندرٌة-
. 2007مؤٌد الفضل،إدارة المشارٌع منهج كمً،الوراقللنشر،االردن-

. 2002جالل ابراهٌم العٌد،إدارة اإلنتاج والعملٌات مدخل كمً،الدار الجامعٌة،االسكندرٌة- 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثانً  : السداسً
المنهجٌة :اسم الوحدة
منهجٌة البحث العلمً :اسم المادة

 03:الرصٌد
 01:المعامل

تمكٌن الطالب من التحكم فً أسالٌب البحث العلمً المعروفة، وأسالٌب إعداد المذكرة بشكل :أهداف التعلٌم
 .خاص

 
: المعارف المسبقة المطلوبة

 
نظرة عن بعض المواد العلمٌة كاإلحصاء والرٌاضٌات، إضافة إلى مبادئ فً كتابة البحوث العلمٌة، مع إلمام 

. ..بالمصطلحات البحثٌة كالتساؤل، الفرضٌة، النتٌجة والخالصة والتوصٌات

 
: محتوى المادة

المنهج االستداللً - 

المنهج التجرٌبً - 

المنهج التارٌخً - 

المعاٌٌر المنهجٌة لكتابة البحث العلمً  - 

: مراحل إعداد البحث العلمً- 

اختٌار الموضوع و إعداد خطة البحث * 

المراجع  * 

تطبٌق مناهج البحث العلمً  * 

تصنٌف البٌانات و عرضها  * 

كتابة البحث و اخراجه * 

 
  إمتحان:طرٌقة التقٌٌم

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

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

- AnolBhattacherjee, Social sciences research: principles, methods and practicies, 

2
nd

ed, 2012. At website: 
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالت : السداسً
األستكشافٌة :اسم الوحدة
قانون المنازعات اإلدارٌة :اسم المادة

 03:الرصٌد
 01:المعامل

 
ٌهدف هذا المقٌاس إلى تعرٌف الطالب حول النظام القضائً كهٌئة مكلفة بحل المنازعات :أهداف التعلٌم

 
الشٌىء :المعارف المسبقة المطلوبة

: محتوى المادة
النظام القضائً الموحد  -1
 النظام القضائً المزدوج -2

 النظام القضائً األحادي -3

 مرحلة القضاء اإلداري -4

 الدعوى القضائٌة فً الجزائر -5

المسؤولٌة اإلدارٌة  -6
 

امتحان :طرٌقة التقٌٌم
 ( إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات :عنوان الماستر

الثالث : السداسً
األفقٌة :اسم الوحدة
لغة أجنبٌة :اسم المادة

 02الرصٌد
 01:المعامل

من خالل ىذا المقياس سيتم تدريب الطمبة عمى كيفية المحادثة والكتابة، باالعتماد عمى أسموب :أهداف التعليم
من خالل التطرق إلى أىم المبادئ األساسية لمتسويقوالمصطمحات التسويقية . االتصال والمحادثة في التدريس

 بالمغة االنجميزية، خاصة تمك التي يجد الناطق بالمغة العربية صعوبة في تعمميا
المغة اإلنجميزية العامةيجب أن يكون الطالب قد درس مادة: المعارف المسبقة المطلوبة  

:محتوى المادة  
 مصطمحات تسيير المؤسسات بالمغة االنجميزية .1

 .دراسة نصوص مختارة بالمغة اإلنجميزية في تسيير المؤسسات .2

 .تطبيقات باستعمال وسائل سمعية بصرية .3
تقييم العمل الشخصي:. طريقة التقييم  

.بالمغة االنجميزيةكتب ومؤلفات، مواقع انترنيت، :.المراجع  
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V  -االتفاقٌات  /العقود
 

 نعم  
 
 
ال 

 
 

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

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
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 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة  )

 

:  الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع

 

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

. المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل الماسترالماستر 

 

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

 

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
: الوظٌفة

 
: التارٌخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 )فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(
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 (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 لهذاالمشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
: الوظٌفة

 
: التارٌخ

 
: الختم الرسمً للمؤسسة

 
 

 


