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 بطاقة تعريف الماستر
 ( تعبئة كل الخانات إجباري)  

 
  إطار وأهداف التكوين: .3
الهدف من هذا التخصص هو تقديم المعارف للطالب حول طبيعة و أهمية الموارد البشرية المنتجة و  -

عة و الفعالة في النشاط االقتصادي. و تدريبه عن كيفية استقطاب و توظيف و تدريب و توجيه المبد
الموارد البشرية بالكيفية التي تضمن االنسجام و التكامل و خلق مناخ اجتماعي وظيفي مالئم لتحقيق 

 أهداف المؤسسة مع مراعاة ضمان الرفاهية االجتماعية للمجتمع.
 

  شروط االلتحاق -أ

 الفرع –التخصصات المفتوحة ضمن الشعبة  -

 التخصصات التي يوافق عليها المجلس العلمي للكلية -
 

  أهداف التكوين .ب
هذا التكوين للفئات التي تتطلع إلى اشتغال المناصب اإلدارية في مختلف المؤسسات. و يضمن يخصص  -

لها هذا التخصص التكوين المناسب الذي يؤهلها بأن تتحكم في إدارة الموارد البشرية بالقدر الذي يحقق 
 أهداف المؤسسة. 

 
  المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 التحكم في التقنيات السائدة في إدارة و تنظيم الموارد البشرية. -

 . بإدارة و بتنظيم الموارد البشرية معرفة الحلول الصحيحة لمختلف المشاكل المتعلقة -

 .بالموارد البشرية  توسيع دائرة المعرفة -

 

 الشهادات الجامعية حاملي  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 إن مثل هذا التكوين مطلوب بكثرة في الشركات الخاصة و العمومية.

 

 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه
 يتيح هذا  التخصص فرصة مواصلة الدراسات العليا: الدكتوراه.
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 السداسي األول - 1
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18       وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ةيالوظيفاهلندسة 

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 نظام معلومات املوارد البشرية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 املعارف إدارة

   9       وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ات العملإدارة نزاع

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املقاوالتية

   2       وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 القانون األساسي للوظيف العمومي

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني. 2
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 6      وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 إدارة التغيري

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ادارة املخاطر االجتماعية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 نظم األجور واحلوافز

   9 4      وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 مراقبة التسيري

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 االتصال و التحرير اإلداري

   2       وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 العملقانون 

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 6      وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 التدقيق االجتماعي
 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 السلوك التنظيمي

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 الثقافة التنظيمية

   9 4      وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 البيئة الدولية للمؤسسة

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املنهجية

   2       وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 ة الفسادقانون حمارب

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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   السداسي الرابع - 4
 جإعداد مذكرة التخر

 
 العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية  الميدان :

 تسييرعلوم ال    : الفرع
 تسيير الموارد البشرية التخصص:

 
 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 4 652 العمل الشخصي 

 - - - التربص في المؤسسة

 - - - الملتقيات 

 - - - عمال أخرى)حدد(أ

 30 - 652 4مجموع السداسي 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  )  حوصلة شاملة للتكوين: - 5

  :(بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي للسداسيات األربعة
 

 

ةاالستكشافي األفقية المجموع  و ت               ح س  األساسية المنهجية 

 محاضرة 270 180 90 90 630

 أعمال موجهة 270 90 - - 360

 أعمال تطبيقية - - - - -

 عمل شخصي 1080 360 60 120 1620

 عمل آخر)محدد( - - - - 

 المجموع 1620 630 150 210 2610

 األرصدة 72 36 8 4 120

ملكل وحدة تعلي األرصدة % %60 %30 %8 %2 %100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 االقتصاد الصناعي   عنوان الماستر:

 األول    السداسي:

 األساسية           الوحدة: اسم
 اهلندسة الوظيفية           المادة: اسم

         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
في ثالثة أسطر على  المادة،ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه  ذكر) :أهداف التعليم

 ( األكثر
حياة تقديم أهم المقومات التي تؤسس عليها الهندسة الوظيفية التي تسمح للطالب باكتساب المعارف و الخبرات التي تؤهله في ال -

 العملية. 

 
من مواصلة هذا التعليم،  الطالبوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن ) : المعارف المسبقة المطلوبة

   (.سطرين على األكثر
 علم اجتماع المنظمات. -

-  

  إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ()  محتوى المادة:

  للوظائف و الكفاءات ةياهلندسلدراسات سيات اأسا .1

  التسيري التوقعي للوظائف و الكفاءات .2

 مناهج التحليل الوظيفي  .3

 )حتديد أعباء العمل الفيسيولوجية و النفسية و الذهنية(تصميم و هيكلة الوظائف  .4

  إعداد املدوانت املرجعية للمهن و الوظائف و الكفاءات .5

  تقييم و تصنيف الوظائف .6

  هن و الوظائفاستشراف امل .7
 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ...إلخامتحان. مستمرة،مراقبة  :طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  :المراجع
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 األول     السداسي:
 األساسية           اسم الوحدة:

 نظام معلومات املوارد البشرية              اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
بإعداد و استخدام نظم المعلومات و تطبيقاتها في ما يتعلق بالموارد الطالب و تعليمه بالمعارف و الخبرات التي تتعلق تكوين  -

 البشرية.

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 نظم المعلومات -

 اجتماع المنظماتعلم  -

 
  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ( محتوى المادة:

 املفاهيم األساسية: -1
 مفهوم النظام -
 مفهوم املعلومة االجتماعية -
 مفهوم نظام معلومات املوارد البشرية -
 تطور نظام معلومات املوارد البشرية -2

 التكنولوجي التطور -
 نظام املعلومات و إدارة املوارد البشرية -
 مكوانت  و دعائم نظام معلومات املوارد البشرية -3
 وظائف نظام معلومات املوارد البشرية -4
 إدارة نظام معلومات املوارد البشرية -5

 
 فريق التكوين (مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية ل: طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

(: اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية. دار اليازوري العلمية للنشر و 2014رافدة الحريري ) -1
 التوزيع. األردن
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 األول     ي:السداس
 األساسية           اسم الوحدة:

 املعارف إدارة          اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
العام الذي يحكم إدارة المعرفة في زمن تتعدد و تتقاطع فيه أساليب اكتساب الخبرات و المعارف التي تستخدم  تقديم اإلطار -

 في التطوير و التحسين و اإلبداع من أجل التميز و المنافسة.

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 المنهجية -
 األساليب الكمية -

 
  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: 

  املعرفة إدارة إيل مدخل -1

 اقتصاد املعرفة
 املعرفة و املعلومات و البياانت مفهوم

  املعرفة إدارة مفهوم و نشأة

  املعرفة إدارة وأهداف أمهية

  املعرفة إبدارة املعريف املال رأس و املعلومات تكنولوجيا عالقة

  ومناذجها وعناصرها املعرفة إدارة جماالت  -2

  املعرفة إدارة جماالت

  املعرفة إدارة عناصر

  املعرفة إدارة مناذج

  وإسرتاتيجيتها املعرفة إدارة عمليات  -3

  املعرفة إدارة عمليات

 املعرفة رةإدا إسرتاتيجيات
  املعرفة إدارة دعائم  -4

  املعرفة إلدارة البشرية املوارد إدارة دعامة

  واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دعامة

  املعرفة إلدارة التنظيمية الثقافة دعم

  التنافسية القدرات بناء يف املعرفة إدارة مسامهة  -5
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  التنافسية القدرة لتدعيم إسرتاتيجي كمورد املعرفة

  اإلبداع لعملية املعرفة إدارة دعم

  التنافسية القدرة لتدعيم كمورد الزبون املعرفة إدارة

 التنافسية القدرة على املعرفة إدارة

 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 (: إدارة املواهب و الكفاءات البشرية. زمزم ناشرون و موزعون. األردن.2013خضير كاظم حمود، روان منير الشيخ ) -1
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 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

  إدارة نزاعات العمل           المادة: اسم

      5              :الرصيد
 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 .(األكثر
 .  ة في خلق مناخ عمل مستقر يضمن تحسين اإلنتاج و اإلنتاجيةإدارة نزاعات العمل الجماعية و الفردي تلقين الطالب أهمية -

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
-- 

  لشخصي للطالب () إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل امحتوى المادة: 

 منازعات العمل اجلماعية. .1

 حمتوى االتفاقية اجلماعية للعمل .2

 التفاوض يف االتفاقيات اجلماعية .3

 تسوية النزاعات اجلماعية للعمل .4

 العمل يف منازعات الفردية  .5

 إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية .6

 قضاء العمل .7
 

 ك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُتر: طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



15                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

 التيةاملقاو            اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) أهداف التعليم:

 ( األكثر
ماعية، و ذلك من خالل إعطاء الطالب بعض اإلرشادات و التوجيهات التي تتعلق بمجاالت خلق مشاريع اقتصادية فردية أو ج

تلقينهم المراحل التي يجب أن تتبع قبل و بعد تجسيد المشروع. مع تشجيعهم على حب المغامرة و المخاطرة التي عادة ما تكون 
   أحد مقومات اإلبداع و االختراع و التفوق و النجاح.

 
طالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن ال) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
 تطور الفكر املقاوالتي  .1

 الدوافع و األهداف – ملقاوالتيةا .2

  املقاوالتيخصائص  .3

 مراحل إعداد املشروع املقاوالتي .4

  املقاوالتيح  شروط  نجا .5

 العوامل املساهمة في عرقلة النشاط املقاوالتي  .6

 في التنمية االقتصادية املستدامةاملقوالتي  تنوع و تعدد النشاط أهمية  .7

 دور األقطاب الصناعية و التهيئات اإلقليمية في دعم النشاط املقاوالتي .8

 املشاريع املقاوالتية دور و تأثير مراكز البحث في التكنولوجيا  في الجامعات على إنشاء .9

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

1. Dominique VELLIN: LA CREATION D’ENTREPRISES INNOVANTES, PANORAMA ET DEFIS. 

2. Nathalie SCHIEB-BIENFAIT: L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES : APPRENDRE A ENTREPRENDRE 

3. Didier CHABAUD : LES ENTREPRISES FAMILIALES : AU CŒUR DE L’ENTREPRENEURIAT ? 

4. Olivier BASSO, Sylvie PHEULPIN : L’INTRAPRENEURIAT : POUR SURMONTER LE DÉCLIN DES GRANDES ENTREPRISES ? 

5.  



16                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 األول    السداسي
 االستكشافية           اسم الوحدة:

 العمومي القانون األساسي للوظيف           اسم المادة:
      2              الرصيد:

 2المعامل:             

 
 ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على): أهداف التعليم

 ( األكثر
 إن دراسة هذا املقياس تمكن من توظيف و استخدام القوانين التي يصدرها الوظيف العمومي استخداما سليما. -

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 يد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (: ) إجبارية تحدمحتوى المادة
 ما هو املقصود بالوظيفة العمومية، -

 ما هو الجهاز اإلداري الذي ينظم الوظيفة العمومية، -

 ما هي األجهزة املكلفة بالتقييم، -

 آليات مراقبة الوظيفة العمومية، -

 مومية.ما هي املؤشرات التي تقيم على أساسها الوظيفة الع -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 قوانين الوظيفة العمومية، -

 العمل. قوانين -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 األول   :السداسي
 األفقية           اسم الوحدة:

 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) أهداف التعليم:

 ( األكثر
تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك 

 بتجارب الغير على المستوى الدولي.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 على األكثر(.  سطرين 
 
 
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
 يستحسن ترك الحرية ألساتذة المادة الختيار المحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبيرة.

 
 امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( : مراقبة مستمرة،طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 تسيري املوارد البشريةعنوان الماستر:   

 ينالثا    :السداسي

 األساسية           اسم الوحدة:

 إدارة التغيري:           اسم المادة
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) أهداف التعليم:

 ( األكثر
االجتماعية و النفسية  و  –من مختلف الجوانب  إدارة التغييريصبح الطالب قادرا على فهم موضوع بعد دراسة هذه المادة  -

 .التحديات التي تصاحب التغيير سواء كان اضطراريا أو اختياريا، و فهم كذلك التقنية

لتعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ا) : المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 دارة التغيري يف منظمات األعمالإمفهوم :  -االول  الفصل
 فهوم                                            املأوال :  

                                                                اثنيا : اخلصائص      
 : التغيبري و التطوير التنظيمي يف منظمات األعمالالثاين  الفصل - 

 أوال : العوامل و األسباب اليت تستدعي التغيري و التطوير التنظيمي             
                                    اثنيا :   أهداف التغيري و التطوير التنظيمي         

 اثلثا  : اسرتاتيجيات التغيري و التطوير التنظيمي
 الفصل الثالث: مراحل التغيري

     أوال : مراحل التغيري
 :  مناذج يف إدارة التغيري         .1

                                      :  اخلطوات الثمانية للتغيري جلون كوتر                                                 .2
 اآلاثر املرتتبة عن عدم التغيري                                                                     .3

 اثنيا : مقاومة التغيري                                                                                              
 : أسباب مقاومة التغيري                                                                                  -1
 : كيف نتغلب على مقاومة التغيري                -2

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50 للمحاضرةباملائة  50: مر و امتحان نهائيتقييم مست -

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



19                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 دارة املخاطر االجتماعيةإ           اسم المادة:

         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): التعليم أهداف
 ( األكثر

  :بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب قادرا على فهم

 ية. اإلنتاجية، االجتماعية و النفس –مختلف الجوانب  على المخاطر االجتماعية و تأثيراتهاموضوع  -

 .الوسائل و األدوات التي تستخدم في السيطرة على مختلف أنواع المخاطر في العملو فهم كذلك  -

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

 

  ل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفص

 املخاطر االجتماعية : أنواعها و أسباهبا -1
 اليقظة االجتماعية  و املخاطر التنازعية  -2
 إدارة املخاطر النفسية االجتماعية -3
 إدارة الفائض البشري -4

 
 سلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للطريقة التقييم

 ة.ألعمال املوجهلباملائة  50باملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

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

 

 

 

 
 
 

 

 

 



20                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 نظم األجور و احلوافز:           اسم المادة
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
)طلب العمل( أو  للعمل –من مختلف الجوانب  أنواع الحوافزبعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب قادرا على فهم موضوع  -

و فهم العالقة بين الحوافز و زيادة اإلنتاج و  .التأثيرات اإليجابية و السلبية المترتبة عن استخدامها، و فهم كذلك أثناء العمل
 اإلنتاجية.

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 األكثر(.  سطرين على 
 

 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

1- Les pré-requis en paie 

2- La gestion et le contrôle de la masse salariale. 

3- L’analyse des données salariales externes. 

4- Les fondements d’un système de rémunération (contribution / rétribution) 

5- Les différentes composantes de la rémunération 

6- L’individualisation des salaires - L’adaptation des politiques de rémunération selon les catégories de 

personnel et la typologie de l’entreprise 

7- L’épargne salariale - La participation 

8- L’intéressement - Les PEE / PERCO - L’abondement 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
 ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

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

 

 

 

 

 

 

 



21                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثاين    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
اقبة التسيير           اسم المادة:  مر

      5:              الرصيد
 2             المعامل:

 
ثة أسطر على ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثال): التعليم أهداف
 ( األكثر

متمكنا من معرفة ضروريات المراقبة، و من معرفة من يخول له القيام بالمراقبة على بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب  -
التسيير، و ما هي المناهج العلمية السائدة في هذا المجال. و يصبح الطالب كذلك متمرنا على األساليب المستخدمة في الرقابة 

 شانها أن تصحح األخطاء في حينها. التي من 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

1. I - Les fondements du contrôle de gestion 

2.  l’entreprise et  son environnement : le besoin de gestion et de mesure des performances  l’entreprise 

3. l’environnement spécifique de l’entreprise 

4. Evolution, définitions et objectifs du  contrôle de gestion 

5. Apparition du contrôle de gestion (historique) 

6. Les définitions du concept de contrôle de gestion 

7. Les objectifs du contrôle de gestion 

8.  -  Les typologies de contrôle  

9. Le territoire du contrôle de gestion 

10. Les autres mécanismes (ou modes) de contrôle 

11. Les nouveaux domaines du contrôle de gestion 

12. Le contrôle de gestion social  

13. Le contrôle de gestion environnemental 

14. Le contrôle de gestion des services 

15. Le contrôle de gestion : le risque et les incertitudes 

16. Les principes généraux et processus du contrôle de gestion 

17. Les principes généraux  du contrôle de gestion 

18. Le processus du contrôle de gestion  

19. Le contrôle de gestion stratégique : la stratégie et le contrôle de gestion 

20. Les décisions de gestion et les niveaux de contrôle 

21. Le contrôle de gestion : support de pilotage stratégique 

22. Le contrôleur de gestion : rôle et rattachement organique de la fonction 



22                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

23. II- Le contrôle de gestion et les théories des organisations : les finalités du  contrôle de gestion selon les différentes 

approches de l’organisation 

24. III - Les outils du contrôle de gestion 

25. Les outils de calcul des coûts 

26. Les coûts : définition et typologie 

27. La comptabilité analytique : ou méthode des centres d’analyse 

28. La méthode des coûts partiels : ou méthode des directs 

29. Le modèle du coût volume profit 

30. Le seuil de rentabilité 

31. La méthode du coût variable : ou direct costing  

32. La méthode du coût spécifique : ou direct costing évolué 

33. La méthode du coût marginal 

34. La méthode de l’imputation rationnelle 

35. La méthode des coûts à base d’activité : ou méthode ABC (Activity-Based Costing)  

36. Les outils de la gestion budgétaire  

37. La démarche prévisionnelle de l’entreprise : stratégie et planification 

38. la gestion budgétaire 

39. Les nouveaux outils de contrôle : ou de pilotage de la  performance 

40.  Le budget à base zéro (BBZ) et les approches fondées sur les activités et les processus 

41. Les prix de cession interne 

42. Les tableaux de bord de gestion et le Balanced score card (ou tableau de bord prospectif) 

43. Le surplus de productivité globale (SPG) 

 
 لفريق التكوين (مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية : طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

44. TELLER R., ‘’ Le contrôle de gestion : pour un pilotage intégrant stratégie et finance’’, Editions Mangement, 1999 

45. LORINO P., ‘’ Le contrôle de gestion stratégique’’, Dunod, Paris, 1997 

46. SAVALL H., ZARDET V., ‘’ Maîtriser les coûts et les performances cachés’’, Economica, Paris, 4e éd., 2003 

47. HORNGREN C., BHIMANI A., S. Dtar et G. Foster, ‘’ Contrôle de gestion et gestion budgétaire’’, Pearson Education, 2003 

48. LANGLOIS G., BONNIER C., ‘’ Contrôle de gestion’’, Foucher, 2004 

49. SLE A., ‘’ Le contrôle de gestion : organisation et mise en œuvre’’, Campus Dunod, 2003 

50. LORINO P., ‘’ Méthodes et pratiques de la performance’’, Editions d’Organisation, 2003 

51. SAULOU J-Y, ‘’ Le tableau de bord du décideur’’, Editions d’Organisation, 1982 

 

 

 



23                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثاين    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 االتصال و التحرير اإلداري            اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2 المعامل:            

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
ضمان تأهيل الطلبة على كتابة و تحرير األعمال العلمية بكيفية منهجية سليمة تساعدهم على عرض أفكارهم و اهتماماتهم في 

 مختلف وسائل النشر املتاحة.

على تحليل الرسائل االتصالية التي يجب أن تكون ما بينه  االطالب قادر  كون الهدف من دراسة االتصال هو أن يأن  كما

كذلك العالم الخارجي. كما يمكنه ذلك بالتعرف على مبادئ ومهارات االتصال، باإلضافة إلى وسائله  واملنظمة التي ينتمي إليها و

 .ال سيما االتصال االلكتروني و

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  عارف المسبقة المطلوبة :الم

 سطرين على األكثر(.  
 معلومات عامة + منهجية -

  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: 

  ية للبحثاملحور األول: املناهج العلم

 تقنيات اإلبالغ والنشر  -

 االتصال املحور الثاني: وسائل وتقنيات 

 )...في الفكر اإلداري، مفهومه االتصالالتطور التاريخي، ) االتصالمفاهيم حول   -

 وأهدافه االتصالأهمية  -

 في املؤسسة االتصالوظيفة  -

 االتصالومهارات  مبادئ -

 وتنظيمها االتصالمعوقات عملية  -

 ..غير اللفظي االتصال(الكتابي، الشفهي،  الاالتصوسائل  -

 اإللكترونية االتصاالتنظم  -

 املحور الثالث: مخرجات التنظيم وكيفية إيصالها للغير

 تحديد أهداف التنظيم وكيفية تحقيقها -

 (تحديد البيئة املحيطة بالتنظيم)املؤسسة -

 تقييم واختيار وسائل إيصال النتائج للغير -

 اإلداري املحور الرابع: التحرير 

 محددات وتقنيات كتابة العقود اإلدارية -
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 محتويات السيرة الذاتية -

 تقنيات املقابالت التوظيفية -

 كيفيات تقديم امللف التوظيفي -

-  

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

1. Audigier G., 2000, Marketing et action commerciale. Ed. Gualino 

2. Croutsche J.J., 2001, Marketing et communication commerciale. Ed. Eska. 

3. Jean Marnem, Techniques des interviews pour le recrutement, Vuibert 2006. Balloffet. P. Coderre F., 

Communication marketing. Ed. Maloine2008 

4. www.marketing-etudiant.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketing-etudiant.fr/
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 الثاين    السداسي:

 الستكشافيةا           اسم الوحدة:
 العملقانون            اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
لحماية مصالح مختلف األطراف  تتعلق بالعملام القوانين التي من توظيف و استخد الطالب إن دراسة هذا املقياس تمكن -

 .التي يشملها هذا القانون 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 ة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادمحتوى المادة
 ،قانون العمل العناصر التي يشملها -

 اإلصالحات التي تتعلق بقانون العمل، -

 قوانين العمل النقابي، -

 قوانين العمل الدولية. -

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: و امتحان نهائيتقييم مستمر  -

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

 ،العمل الجزائريةقوانين  -

 .الدولية قوانين العمل -
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 الثاين    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) أهداف التعليم:

 ( األكثر
، و االحتكاك تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات

 بتجارب الغير على المستوى الدولي.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 
 

 الب () إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطمحتوى المادة: 
 يستحسن ترك الحرية ألساتذة المادة الختيار المحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبيرة.

 
 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

-  
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 تسيري املوارد البشرية عنوان الماستر: 

 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 التدقيق االجتماعي:           اسم المادة
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
متمكنا من معرفة الدور و األهمية التي تكتسيها عملية التدقيق االجتماعي في الممارسة بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب  -

،. و يصبح الطالب بهذه العملية و ما هي الشروط التي يجب توافرها فيهدارية الحديثة، و من معرفة من يخول له القيام اإل
 . تأدية مهمة التدقيق االجتماعيكذلك متمرنا على األساليب المستخدمة في 

 
واصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من م) : المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: 

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

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

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

2. La méthodologie de l’audit social 

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

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

  Les techniques de réalisation des entretiens d’audit, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: ة التقييمطريق
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  :المراجع
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2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:
 السلوك التنظيمي:          اسم المادة

         6              الرصيد:
 2             معامل:ال

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): التعليم أهداف
 ( األكثر

متمكنا من معرفة السلوك الذي يتبعه األفراد في مختلف المستويات اإلدارية في ظل قيم بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب  -
إدارية معينة، و في ظل مختلف أنماط التسيير اإلداري و التنظيمي. و يصبح الطالب كذلك متمرنا على فهم و اجتماعية و 

 شرح العالقة بين العامل و المؤسسة و القيادة و اإلنتاجية. 

-  
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 ين على األكثر(.  سطر
 

  ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: 

1. Le comportement humain et les organisations dans un environnement complexe. 

2. La personnalité et les différences individuelles. 

3. La perception et l'attribution dans les organisations. 

4. Les émotions et le stress au travail. 

5. La motivation au travail: fondements, pratiques et enjeux. 

6. La dynamique des groupes et des équipes. 

7. La communication dans les organisations. 

8. Le leadership. 

9. Le pouvoir et l'influence dans les organisations. 

10. Le conflit, la collaboration et la négociation dans les organisations. 

11. La culture organisationnelle et le changement 

 

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: نهائيتقييم مستمر و امتحان  -

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

 األساسية           اسم الوحدة:
     الثقافة التنظيمية           اسم المادة:

         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
متمكنا من فهم و استيعاب الثقافة التنظيمية التي يتميز بها العمال في المؤسسة و كيف بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب  -

 جتماعية في العمل و كيف تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة و أهداف المجتمع. تساهم في تطوير العالقات اال

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

  لى العمل الشخصي للطالب () إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إمحتوى المادة: 

1. La définition opérationnelle de la notion de culture. 

2. Le rôle et les formes des rituels dans les organisations.  

3. Les pratiques historiques et les modèles de résolution de conflits.  

4. Le sentiment d'appartenance. 

5. Le système de légitimation et de contestation de l'ordre établi.  

6. Le contrat de l'acteur. 

 
 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( تب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،ك)  :المراجع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



30                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثالث    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 سسةالبيئة الدولية للمؤ            اسم المادة:

      5 :             الرصيد
 2             المعامل:

 
جاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد ن): التعليم أهداف
 ( األكثر

يكون قادرا على فهم مدى تأثر المؤسسة معرفة السلوك الذي يتبعه األفراد في مختلف المستويات اإلدارية هذه المادة ل المتعلم -
الب كذلك متمرنا في ظل قيم اجتماعية و إدارية معينة، و في ظل مختلف أنماط التسيير اإلداري و التنظيمي. و يصبح الط

 على فهم و شرح العالقة بين العامل و المؤسسة و القيادة و اإلنتاجية. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، )  المعارف المسبقة المطلوبة :

 سطرين على األكثر(.  
 

 

  دة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب () إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مامحتوى المادة: 

1- Introduction générale. 

2- Entreprise et mondialisation. 

3.-Intégration régionale et mondiale. 

4. Organisations  internationales économiques (OMC, FMI, BM…) .Partenariat Euromed. 

5-gouvernance de l’entreprise et mutations internationales. 

6-strategies des entreprises et mondialisation. 

7-vigilance des entreprises et changements internationaux. : Risques systémiques, environnement…) 

 لتكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق اطريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

- ADDA J. "La mondialisation de l'économie", Tome 1 : "Genèse", tome 2 : "Problèmes", Coll Repères, Ed. La Découverte. 

- CHESNAY François : "La mondialisation du capital, Ed. Syros,. 

- KRUGMAN, P., "Economie Internationale", Bruxelles, Ed. De Boeck Université. 

- MUCCHIELLi J-L, "Multinationales et mondialisation", Col Point , Seuil. 

- PLIHON D. "Les taux de change", Coll Repères Ed. La Découverte, n° 103 

- RAINELLI Michel : "La stratégie des entreprises face à la mondialisation", Éditions Management,. 

- PLAUCHU Vincent : "Economie de l'environnement", Fragments de cours, UPMF, 2006. 
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 الثالث    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 املنهجية           مادة:اسم ال

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) التعليم: أهداف
 ( األكثر
يقية، و تدريبه على كيفية استخدامها في تمكين الطالب من معرفة مختلف المناهج المتبعة في البحوث النظرية و التطب -

 مختلف المجاالت العلمية و العملية. 

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 
 

 ارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلش
 ،مدخل لعلم المنهجية -

 ،تعريف المنهجية -

 مدارس المنهجيةعرض مختلف  -

 البحث العلمي في العلوم االقتصادية. المناهج -

 التخرج مشاريعمنهجية اعداد  -

 مقدمة البحث وخطة البحث -

 تحرير مضمون البحث -

 التهميش، المراجع -

 مالحق البحث -

 البحثفهرس  -

 عداد االستبياناتإ -

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 .2010طفى الدهراوي، منهجية البحث العلمي، املكتب الجامعي الحديث، مصر،كمال الدين مص -1

 .2012، اثراء للنشر و التوزيع، عمان،: كيف تكتب بحثا علميا؟ أساليب البحث العلمي و اإلحصاءناصر محمود جرادات و أخرون،  -2

تدريبات عملية ، دار القصبة  –في العلوم اإلنسانية انجرس ترجمة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون : منهجية البحث العلمي  -3

 . 2004للنشر ، الجزائر 

 .2009، دار املريخ للنشر، الرياض، : مدخل لبناء املهارات البحثية طرق البحث في اإلدارةأوما سيكاران،  -4
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2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثالث    السداسي:

 االستكشافية           اسم الوحدة:

 ربة الفسادحماقانون           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ): أهداف التعليم

 ( األكثر
ة في مختلف البلدان تشوبها إن الهدف من تدريس مادة قانون محاربة الفساد هو تعليم الطلبة كيف أن األنظمة االقتصادي -

بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالقوانين أو بالنظام السياس ي و الثقافي إلى غير ذلك مما يوفر الفرص لالنتهازيين من سوء 

 استخدام املال العمومي.  

 
عليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا الت) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

 محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (
 قانون محاربة الفساد في الجزائر، -

 القوانين الدولية  املتعلقة بمحاربة الفساد -

 مؤشرات املنظمات الدولية املتعلقة بقياس درجة تفش ي الفساد، -

 محاربة الفساد على املستوى املحلي و الدولي.آليات  -

-  

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 قانون محاربة الفساد. -

 (: اآلثار االقتصادية للفساد اإلداري. دار الفكر الجامعي . اإلسكندرية.2012أحمد مصطفى محمد معبد ) -

 أمير فرج يوسف: الحوكمة و مكافحة الفساد. مكتبة الوفاء القانونية. اإلسكندرية. -

 

 

 

 

 

 

 



33                      تسيير الموارد البشرية   عنوان الماستر:                            الحاج لخضر         – 1جامعة باتنةالمؤسسة:  

                                                                                                           
2017-2016السنة الجامعية:   

 

 الثالث    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغة األجنبية          اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ) أهداف التعليم:

 ( األكثر
ظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك تمكين الطلبة من تحسين معارفهم في اللغات األجنبية من أجل تو

 بتجارب الغير على المستوى الدولي.  

 
وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  المعارف المسبقة المطلوبة

 سطرين على األكثر(.  
 

 دة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب () إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مامحتوى المادة: 
 يستحسن ترك الحرية ألساتذة المادة الختيار المحتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبيرة.

 
 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: مستمر و امتحان نهائي تقييم -

 

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


