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 : تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1

 دヰمع ヱأ るΑヤك :るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع るΑヤك   ュع:  قسゅااجتم ュヤع 
 

 
: (*)المشゅركヱن فヶ التكΑヱن - 2

: المぼسسれゅ الجゅمعるΑ اأخرى- 
 
 

 
 

 :المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 
 

   -            るصゅالخヱ るΑمヱالعم るΑدゅااقتصヱ るΑعゅالصن れゅسسぼالم .
    -             るΑالخدم れゅسسぼالم(るالصح るΑرΑرة، مدゅالتج るΑرΑمد ،ポヱبن) 

مدΑرるΑ التشغΑل ヱاるΑ سطΑف             - 
مدΑرるΑ النشゅط ااجتمゅعヱ ヶاるΑ سطΑف             - 
سطΑف -مぼسسる مطゅحن الرゅΑض            - 
 -            れاإسمن るسسぼرة. مΑن الكبΑف -عΑسط
البرΑد ヱالمヱاصاヱ れاるΑ سطΑف             -
 مدΑرるΑ الثゅボفヱ るاるΑ سطΑف            -

مدΑرるΑ التربるΑ بヱاるΑ سطΑف             - 
مヘتشるΑ العمل            - 
 
 
 
 - ゆنゅن اأجヱΑلヱء الدゅالشرك: 

 
   ベالماح ヶن فΑヱلتكゅب るصゅالخ れゅΑقゅヘإدراج اات. 
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  : إطゅر ヱأهداف التكΑヱن-3
 

تحدΑد تخصصれゅ النمヱذجるΑ لΑヤسゅنس التヶ تسمح بゅالتحベゅ بゅلتكΑヱن فヶ )شرヱط االتحベゅ - أ
 ヶستر المعنゅالم) 

 
-ヶه るΑنس المعنゅسΑヤل るΑذجヱالنم れراゅالعمل : المسヱ ュΑع التنظゅاجتم ュヤع

 るΑرد البشرヱالم るΑتنم                                                
 るΑارد البشرヱر المΑΑتس                                                
 るΑارد البشرヱإدارة الم                                                

لヘرベΑ التكΑヱن صاحるΑ إضゅفる تخصصれゅ أخرى لゅヰ صるヤ بمضمヱن ヱهدف التكΑヱن مゅستر عュヤ اجتمゅع  -
 .التنظヱ ュΑالعمل

-  ヴヤل عヱالحص ヵأ るΑدゅرة العヱالد ヶح فゅالنج ヴヤء عゅن بنヱكΑ نΑヱلتكゅب ベゅل 180االتحΑن تسجヱدヱ ،دΑرص 
ヶسداس ヵأ ヶن فΑد ヵأ. 

 .سإثبれゅ حسن السΑرة خال التكΑヱن فヶ الΑヤسゅن -
 . معدل االتحベゅ بゅلتكΑヱن فヶ مゅستر عュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل Αحدده فرベΑ التكΑヱن -
 
 

ゆ -نΑヱأهداف التك (، نΑヱالتك るΑゅヰعند ن るرف المكتسبゅالمع، るدفヰالمست れءاゅヘر20الكΑدボأكثر ت ヴヤسطر ع ) 
 - るΑدゅااقتصヱ るΑاإدارヱ るΑعゅااجتم ュヱヤالع ヴヤّتح عヘالعمل مع التヱ ュΑع التنظゅاجتم ュヤل عゅمج ヶف るبヤن الطΑヱتك

れゅمتعددة التخصص るΑぼر ベفヱ るΑعゅاهر ااجتمヱل الظΑヤتسمح بتح ヶالت るΑرΑΑالتسヱ .
-るالمستدام るΑالتنم ヶف ゅرهヱبدヱ れゅمΑالتنظ ュلゅبع ベمتعمヱ اسعヱ ュゅإلم ヴヤع ゆلゅجعل الط .
اكتسゆゅ المتخرج لヤمعゅرف ヱالكゅヘءاれ النظرヱ るΑالتطبるΑボΑ الضرヱرるΑ التヶ تسمح له بゅلتヱافヱ ベااندمゅج الヘعゅل -

. مع سベヱ العمل
التمّكن من إعداد إستراتΑجるΑ لヤتغΑΑر فヶ المぼسسヱ ،るالمボدرة عヴヤ تحΑヤل دΑنゅمるΑ الجمゅعれゅ المヰنるΑ بمΑ ゅسمح -

ベヱالس るΑفسゅظل تن ヶف るسسぼمヤد لΑالرش ュالحك ベΑボتح ヱفرة نحヱالمت れゅΑنゅاإمكヱ るΑارد البشرヱط المΑمن تخط .
تボدュΑ ااستشゅرة السヱسヱΑلヱجるΑ فΑمΑ ゅخص منゅخ ااستثمゅر، دراسれゅ السベヱ، دراسれゅ الجدヱى -

るΑالجزائر るسسぼالم るΑفسゅتنヱ るΑلゅأجل رفع فع ポذلヱ ،دةΑالجد るΑرゅااستثم れゅعヱمشرヤل るΑدゅاقتصヱΑسヱالس .
 -      ュحجヱ عدد ヶمゅظل تن ヶف ゅمΑالعمل س れゅدة لعاقΑل الجدゅأشكゅب るボヤرف المتعゅمعヤن المستمر لΑΑالتح

るΑاأجنب るصゅالخ れゅسسぼالم   .
قدرة التヘكΑر فヶ إعداد خطる إعاヱ ュتヱجΑه المتخرجΑن من جمΑع المستれゅΑヱ التعΑヤمるΑ فΑمΑ ゅخص أنمゅط -

れゅسسぼالم ヶف るΑارد البشرヱن المΑطヱالعمل، ت ベヱس ヶف るبヱヤن المطΑヱالتك .
ااستمゅع ヱالتヱجΑه لヤعゅطΑヤن عن العمل من خال التحكュ فヶ مヱضヱعれゅ العاقれゅ العゅمヱ ،るسゅئل ااتصゅل، -

ヵر اإدارΑالتحر れゅΑفن ヶف ュالتحك ،るΑمΑالتنظ るفゅボالث ،るΑنヱنゅボال るفゅボالث .
تكΑヱن إطゅراれ متخصصヱ るقゅدرة عヴヤ تحΑヤل الヱضعれゅΑ المヰنヱ ،るΑإعداد عرض حゅل عن تسΑΑر العنصر  - 

  れゅعゅالجم ،るسسぼالم ヶف るΑارد البشرヱأحسن لمبحث الم るربゅボم ベΑボل تحΑسب ヶف ،るسسぼالم ヶف ヵالبشر  
،れゅΑالجمع ،るΑヤإلخ...  المح .

 -  るΑسسぼالم れゅإعداد المخطط ヶف るركゅالمشヱ ،るسسぼالم ヶف るΑلゅالعم れتراヱالتヱ れゅر النزاعΑΑتس ヴヤدرة عボال
るΑنヰمヱΑسヱالس れゅΑمゅنΑدف الدヰتست ヶالت   .

 
(  سطر عヴヤ اأكثر20 –فΑمΑ ゅخص ااندمゅج المヰنヶ )المぼهاヱ れالボدراれ المستヰدفる - ج
الボدرة عヴヤ الماحظヱ るالتヘكΑر فヶ الظヱاهر ااجتمゅعるΑ التΑ ヶعرضゅヰ عゅلュ التنظΑمヱ れゅالعمل، ヱالتمكن من - 

ヶجヱلヱΑسヱالس ヴلمعنゅب るヤأسئ るغゅΑص .
 -るΑدانΑث المゅز اأبحゅإنجヱ るΑمヤر العΑرゅボالت るغゅΑصヱ عند إعداد ヶجヱلヱΑسヱالبحث الس れゅΑنボت ヶف ュالتحك .
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. الボدرة عヴヤ التヱاصل مع المحΑط السヱسヱΑاقتصゅدヵ لغرض ااستطاع ヱالتحベΑボ فヶ مΑدان البحث- 
. اكتسゆゅ منطベ عرض ヱتヱصΑف ヱفュヰ المشكاれ ااجتمゅعるΑ فヶ نطベゅ سヱسヱΑلヱجるΑ التنظヱ ュΑالعمل-
-れゅمΑتنظヤل ヶجヱلヱΑسヱص سΑإعداد تشخヱ るغゅΑص ヴヤدرة عボال .

 -  ュゅالع ヵراء الرأボاست ュرهヱدボن بمヱكΑ نΑالذヱ ،れゅالدراسヱ ثヱئدة مراكز البحゅヘن لΑن متخصصΑحثゅإعداد ب
るΑجヱلヱΑسヱالس れゅボΑボز التحゅإنجヱ    .

تطΑヱر المعゅرف المتعるボヤ بحركるΑ سベヱ العمل ヱاإنتゅج التヶ تعرف تحヱا كبΑرا فヶ الجزائر خصヱصゅ مع  - 
  るسطヱالمتヱ المصغرةヱ رةΑالصغ れゅسسぼدة كمثل المΑجد るΑتゅسسぼل مゅأشكヱ るΑقدゅط تعゅع أنمヱΑش   

  れゅسسぼالم ゅヰتعرض ヶل التΑل التشغゅع أشكヱتن ،るΑلゅالم れماゅالمعヱ ポヱالبن ヶمゅتنヱ ،るΑالحرف れゅسسぼالمヱ   
るΑتゅالخدمヱ るΑعゅالصنヱ るΑدゅااقتص るΑمヱالعم    .  ュΑع التنظゅاجتم ュヤع ヶحث فゅز البΑヰتج ヶستدعΑ ポكل ذل

  ヵدゅاقتصヱΑسヱط السΑخص المحΑ ヵالذヱ ヱكرゅى مヱمست ヴヤإن ع るسبゅالمن れراゅヰالمヱ れءاゅヘلكゅالعمل بヱ   
るسسぼتجّنده الم ヵالذ ヶنゅاإنسヱ ヶمΑالتنظ ベالنس るΑرتبط ببنΑ ヵالذ ヱكرΑى المヱالمستヱأ ،るسسぼمヤل    .

إعداد التゅボرΑر التحるΑヤΑヤ أجل عرض ヱتشخΑص ヱحل منゅزعれゅ العمل، ヱتボدュΑ التヱصれゅΑ المنゅسبる لتسΑΑر  - 
るصゅالخヱ るΑمヱالعم れゅسسぼالم ヶف ヵرد البشرヱالم   .

-،るΑدゅااقتصヱ るΑاإدارヱ るΑعゅااجتم れاゅالمج ヶل له العمل فヘتك ヶالت るΑرヱرف الضرゅمن المع ゆلゅن الطΑتمك 
(れゅعゅل، الجمゅااتص るحヤن، مصΑヱالتك るحヤمص ،ュΑالتنظ るحヤمص ،るΑارد البشرヱالم るحヤمص れراゅإط  ،るΑヤالمح

れゅالدراس ゆتゅمك ،るصゅالخ れゅسسぼالم ،るΑمヱالعم れゅسسぼإلخ...الم) .
 
الボدراれ الجヱ るΑヱヰالヱطنるΑ الゅボبるヤ لتشغΑل حゅمヶヤ الشゅヰداれ الجゅمعるΑ  - د

 ヶن فヱأن تك ゆجΑ ヶالت るΑالمعرف れراヱن الضرゅالحسب ヶأخذ ف ،るبヤئدة الطゅヘترح لボالم ヶسΑمج التدرゅإن البرن   
 れراゅد اإطΑヱمن تز ヶمヤالبحث الع るΑحゅستمكن من ن ヶالتヱ ،العملヱ ュΑع التنظゅاجتم ュヤج عΑن خرΑヱتك ゆヤص

 れاゅااتص るأنظمヱ れゅمヱヤالمع ゅΑجヱلヱتكنヱ دゅااقتصヱ إدارةゅطع مع التخصص كゅボتت ヶالت るΑمヤاد العヱلمゅب るΑالبحث
 るボΑرΑاإمب るالدراسヱ لヘالتك ゅヰب ュتΑس ヶالت るΑمヤالع るボΑالطر ヶستنعكس ف ゅヰヤك ،るالمتخصص るΑاأجنب るغヤالヱ

るΑحヱر るرسゅأشبه بمم ゅヰΑن البحث فヱكΑس ポن شヱمن د ヶالت ،るΑعゅهرة ااجتمゅظヤل(ヱΑردヱل بヱボΑ ゅكم) أكثرヱ ،
ュلゅالع ヶفヱ الجزائر ヶج فゅاإنتヱ العمل ベヱس れاヱمع تح ヶجヱلヱΑسヱر السΑكヘن التΑΑث تحΑمن ح ゅボتعم .

   أمゅ من النゅحるΑ المヰنるΑ، فみن هدف التكΑヱن المボترح Αرمヶ أΑضゅ إلヴ تボرゆΑ مヰنる عゅلュ ااجتمゅع من دائرة 
 るボΑطر ヴإل るΑالمعرف るمヱヤل المعΑヱآخر تح ヴبمعن ،ヶヤدان العمΑالم ヶف ヵرΑكヘالتヱ ヶمΑالتنظヱ ヵرΑΑرار التسボال
ヱمنヰج عمゅΑヤتΑヘΑ ヶد فヶ نボل التجربヱ るالخبرة العヤمるΑ إلヴ السベゅΑ المヰنヶ الذΑ ヵصبح مجゅا لヤتطΑヱر ヱالتغΑΑر 

. التنظΑمヶ، بحΑث Αخدュ دΑمヱمヱ るاستボرار المぼسسヱ れゅالشركヱ れゅاأفراد ヱالمتعゅمΑヤن
 るΑكΑالكاس るΑنヰالم れاゅلمجゅب るمヱر محكΑص غゅهذا ااختص ヶمتخرج فヤل ヶنヰل التدخل المゅر إن مجゅختصゅب   

ヶظヱلح الゅف مصヤمن طرف مخت るفالمعّرف れرراボالم ゆゅعΑاست ヴヤدرة المتخرج عボب るمرتبط ゅヰلكنヱ ،ヶمヱالعم 
الدراسヱ るΑعヴヤ تطΑヱر معゅرفه بゅلمヘرداヱ れالمヱヰヘمれゅ التヶ ُبنれΑ خال النشゅط التゅヘعヱ ヶヤالتشゅركヶ خال 

 ポΑالشر ヶه ヶالت れゅسسぼالم ヶف ヵتجر ヶالت るΑث الشخصヱالبحヱ خال فترة التربص ヱأ ،るΑجヱداغΑالحصص الب
كل هذه العمるΑヤ هヶ من Αعزز مكゅنる المتخرج فヶ سベヱ العمل Αヱرفع . ااجتمゅعヱ ヶااقتصゅدヵ لمشرヱع المゅستر

. من قدرته التنゅفسるΑ أمュゅ الヘرヱع العヤمるΑ اأخرى التΑ ヶتヱاجد معゅヰ فヶ مختヤف مسゅبれゅボ التヱظΑف
ヶتほΑ ゅمΑف ゅمكن حصرهΑ سترゅمتخرج الم ゆゅطボع استΑتستط ヶالت るΑطنヱالヱ るΑヱヰالج れدراボال :

. العمل كمحΑボボن لدى مركز بحث متخصص فヶ الشヱぼن ااجتمゅعヱ るΑااقتصゅدヱ るΑفヶ سبر اأراء-
. العمل كمحΑボボن لدى مصゅلح الدヱΑان الヱطنヶ لإحصゅء-
-ヶعゅااجتمヱ ヵدゅااقتص ヶطنヱس الヤمجヤل るΑائヱع الヱرヘن لدى الΑボボالعمل كمح .

 -るΑاヱال ヶف るΑعゅااجتمヱ るΑدゅااقتصヱ るΑنボالت れゅلح الدراسゅر لدى مصゅإط .
. إطゅر مكヤف بゅلبحث لدى مぼسسる سヱنヤغゅز-
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 -ヶائヱال ヶس الشعبヤالمج ヶف るΑعゅن ااجتمヱぼالش るحヤف بمصヤمك .
-れاヱゅボئدة المゅヘل れراゅاستشヱ خبرة ゆل مكتヱぼمس .
. مكヤف لدى مكتゆ ااستثمゅر بゅلヱاるΑ بتヱجΑه ヱإعاヱ ュمرافるボ المستثمرΑن-
إطゅر مسΑر فヶ المぼسسれゅ الخゅصる ااقتصゅدヱ るΑالخدمゅتヱ るΑالصنゅعるΑ مكゅヘヤ بゅلعاقれゅ العゅمヱ るااتصゅل -

るسسぼالم ヶف ヶヤالداخ .
 -れゅسسぼالم ヶف るΑارد البشرヱالم るحヤبمص ゅヘヤمك .
. مكゅヘヤ بゅلتヱجΑه ヱاإعاュ لدى مدΑرれゅΑ التشغΑل-
-ゆゅشبヤل るΑرゅااستثم れゅعヱمشرヤل るボافヱلمゅب ゅヘヤمك .るسطヱالمتヱ رةΑالصغ れゅسسぼزارة المヱل るبعゅالت れゅΑرΑلمدゅب .
-るヘヤالمخت れゅسسぼالمヱ るΑヤالمح れゅعゅلدى الجم るΑمΑالتنظヱ るΑن اإدارヱぼلشゅب ゅヘヤمك .
. مكゅヘヤ بみجراءاれ التحれゅボΑボ لدى مدΑرれゅΑ السكن-
-るΑائヱالعمل ال るΑتشヘالعمل لدى م れゅزعゅن منヱぼبش ゅヘヤمك .
-るفゅボالث るΑرΑلدى مد ュΑلتنظゅب ゅヘヤمك .
-    ،るΑن اإدارヱぼلشゅب ゅヘヤرج مكゅلخゅب るΑالجزائر るΑسゅمヱヤالدب れゅالبعثヱ れراゅヘالسヱ れゅΑヤنصボلح الゅرا لدى مصゅإط

أヱ مكゅヘヤ بشヱぼن الجゅلるΑ الجزائرるΑ فΑمΑ ゅخص المعゅماれ اإدارるΑ، التヱاصل ااجتمゅعヶ مع المغتربΑن، إعداد 
るヤبボالمست るلヱالد ヶن فΑجرゅヰمヤل ヶزع الجغرافヱالتヱ ヶمغرافΑالدヱ ヶعゅر ااجتمヱر عن التطΑرゅボالت .

. مكゅヘヤ بゅلتنظヱ ュΑاإرشゅد ヱالتヱجΑه لدى مكゅتゆ السゅΑحヱ るاأسゅヘر-
 -るΑدゅااقتص るالشرط ヶف ベボمح ヱعض ヱأ ュΑالتنظ るحヤبمص ュتヰم るبط شرطゅض .
 - ヶف れゅΑمΑدゅاأك ヱع أゅزارة الدفヱ بط لدىゅضヶاحヱالن ،るΑطنヱال るالخدم ヱه مجندΑجヱتヱ لゅبボستゅب ゅヘヤمك るΑالعسكر 

るΑالعسكر れゅثكنヤل ヵاإدار ュΑلتنظゅب ゅヘヤمك ヱأ .
المنゅصゆ اإدارるΑ المحددة لدى مصゅلح الヱظΑف العمヱمヶ فヶ كل من ヱزاراれ ااقتصゅد، التجゅرة، العدل، -

الداخヱ るΑヤالجمゅعれゅ المحるΑヤ، التعュΑヤ العゅلヱ ヶالبحث العヤمヱ ،ヶزارة السكن، الدفゅع الヱطنヶ، المぼسسれゅ الصغΑرة 
れゅΑヘإصاح المستشヱ نゅالسكヱ るـ الصحるΑرجゅالخ ،るΑطنヱال るΑالترب،るفゅボالث ،るسطヱالمتヱ .

 
 :الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- ه

 

    るلヱالمتخرج من مزا ゆلゅالط ベヱتع ヶالت れالمشكا るヤاقع جمヱال ヶإعداده رصد ف ュت ヵن الذΑヱى التكヱإن محت
 ヴء إلヱجヤص من خال الボمع هذا الن ゆヱゅالتج ヴヤن عمل عΑヱالتك ベΑن فرみمنه فヱ ،るΑنヰالم ヱأ るΑته البحثゅΑح

ゆالمغرヱ كندا ゅكمثل فرنس るΑنヱفヱرانكヘل الヱالد ヶالعمل فヱ ュΑع التنظゅاجتم ュヤلع るثΑالحد れراヱالتص . れヘΑأُض ゅكم
ヱعΑヤه فみن هذا . عヴヤ التخصص بعض المヱاد ヱالمحتれゅΑヱ التヶ قرΑبる أヱ مجتزأة من تخصصれゅ عヤمるΑ أخرى

ヶأخرى ه れゅه تخصصゅاتج ヶف ゆصΑ التخصص : ،るΑارد البشرヱر المΑΑع تسゅاجتم ュヤل، عゅع ااتصゅاجتم ュヤع
るمゅالع れゅالعاق ،るسطヱالمتヱ رةΑالصغ れゅسسぼل المゅالعمل، إدارة أعمヱ ュΑس التنظヘالن ュヤع. 
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ヱ - نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم  :
ゆانヱستر من عدة جゅمヤر لΑطほالتヱ نΑヱالتك るΑヤلعم るボصر المرافゅد العنΑتحد ュت :

 أن المヱاد ヱمحتゅΑヱتゅヰ التعΑヤمるΑ أخذれ فヶ الحسبゅن رفع كゅヘءة المتخرجΑن بゅلتحصΑل العヤمヶ النظرヵ :اأヱل-
لヰذا فボد تュ انتゅボء فرヱ . ベΑالمعرفヶ الذΑ ヵسΑゅر تحヱاれ ااقتصゅدヱ るΑااجتمゅعるΑ فヶ الجزائر ヱفヶ الخゅرج

التكΑヱن ممن هュ حゅصヱヤن حصرا عヴヤ تخصص تنظヱ ュΑعمل ヱتسΑΑر المヱارد البشرるΑ، كمヱ ゅأن تحدΑد المヱاد 
 るΑمΑدゅاأك れゅヰجヱر التゅااعتب ヶف れأخذ るヤاصヱمت れゅعゅاجتم るヤسヤاإعداد له من خال سヱ رΑكヘالت ュت るΑمΑヤالتع

". أ"أسゅتذة من مصゅف أستゅذ التعュΑヤ العゅلヱ ヶاأستゅذ المحゅضر (09)تسعヱ : るالبحثるΑ لヘرベΑ التكΑヱن المكヱن من
 るثاثヱ(03)  ضرゅذ محゅف أستゅمن مص"ゆ" عشرة ヱ ،(10)  ュن قسΑعدゅتذة مسゅأ"أس" ヴヤع ュヰالبعض منヱ ،

". ゆ"أسゅتذة مسゅعدΑن قسヱ(04)  ュأخΑرا أربعヱ . るشポ منゅقشる رسゅئل الدكتヱراه
ヶنゅالث: るΑردヘل الゅمن اأعم るヤسヤع سヱإعداد مشر ュث تΑدان، حΑالم ヶف るبヤطヤل るΑدانΑالم るボالمراف ヴヤعتمد عΑ 

 れゅلتربصゅف بヤالمك ベΑرヘال ヴإل れالعمل أُسندヱ ュΑع التنظゅاجتم ュヤع ヶف るالراهن れゅعヱضヱتخص الم るΑعゅالجمヱ
れゅΑボتヤالمヱ . احدヱ ュضΑ ヵالذ るΑارد البشرヱالم るΑتنمヱ من مخبر إدارة るΑبتغط るΑヤد هذه العمゅإسن ュتヱ ゅكم
فرقる بحث Αتュ ااستعゅنる بゅヰ أجل تنمるΑ الحس البحثヶ لدى الطヤبる، كمヱ ゅتュ ااعتمゅد عヱ(21)  ヴヤعشرヱن 

. المヱارد التヱثヱ るΑボΑالمكتبるΑ التΑ ヶتヱفر عゅヰΑヤ المخبر
 أن مشرヱع البحث هヱ تゅبع لكるΑヤ العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑااجتمゅعるΑ فみنه تュ ااعتمゅد عヴヤ الゅΑヰكل :الثゅلث

ゆゅضヰال ヶمعゅالج ゆطボلゅد بΑالجد ゅّرهボم ヶف るΑヤالك ゅヰمن れدゅヘاست  ヶالت るΑنボالت れزاΑヰالتجヱ . ヴヤفر عヱث تتΑح
قゅعれゅ مجヰزة بゅلヱسゅئل التكنヱلヱجるΑ المائمる فヶ تボدヱ ュΑتسΑΑر الحصص البΑداغヱجヱ ،るΑأΑضゅ أستΑヘد من 

من - البゅز ヱالヰضゆゅ–اإطゅراれ المسΑرة لヤجゅمعる التヶ أشرفれ عヴヤ مشرヱعヶ الボطبΑن فヶ جゅمعる سطΑف 
 るΑمヱالعم れゅسسぼالم ヶلヱぼرة مسヱゅمحヱ ュداボأجل است ゅヰΑヤد عゅااعتم ヶف ゅضΑأヱ ،れゅعヱإدارة المشر ヶف ゅヰخبرت

. ヱالخゅصる التヶ تكれヤヘ بゅلبنゅء ヱالتجΑヰز
-مぼسسる اإسمنれ بعΑن الكبΑرة: المشرヱع اعتمد عヴヤ مسゅندة الشرポΑ ااقتصゅدヵ المتمثل فヶ  أن:الرابع

 るحヤن بمصΑن متخصصΑボبـمراف ヶدانΑر المΑطほر التΑفヱت ヶف ュヰرغبت るسسぼته المゅه ヱلヱぼد أبدى مسボف، فΑسط
 るΑヤار العمヱطほف بΑالتعر るمヰم ゅヰن لヱتك ヶالت ベΑヱالتسヱ جゅلإنت るΑنボالت れراゅاإط ヴإل るفゅإض ،るΑارد البشرヱالم

るΑجゅاإنت .るΑヱヰالج るΑرΑالمد ヶف るヤالجزائر ممث れاゅاتص るسسぼم れبدほتم ゅر هذا -كمΑطほت ヶف ゅヰف رغبتΑسط
るل بتربص سبعヘالتكヱ سترゅ(7)الم るبヤط .

إن هذا التخصص Αتحヘز من خال التحヱل الذヵ تعرفه ヱاるΑ سطΑف، التヶ هヶ مركز جذゆ : الخゅمس
 るابヱب ヱه ヵالذ ゅΑالجغراف ゅヰقعヱم ヴヤع ゅضΑأヱ ،رةΑكب ヶعゅط صنゅنش るボه من منطΑヱتح ゅر، بمΑكب ヵرゅاستثم

الشرベ الجزائرヱ ،ヵقربゅヰ من مΑنゅئヶ بجヱ るΑゅجΑجل، ヱأΑضゅ ا ننسヴ أن سطΑف تعتبر ثゅنヱ ヶاるΑ من حΑث 
. الكثゅفる السكゅنヱ ،るΑهΑ ヱمثل من نゅحるΑ سヱسヱヤΑجゅΑ العمل أنゅヰ تتヱفر عヴヤ مستヤヰكΑن ヱمّدخرΑن فヶ آن ヱاحد

 
 
 (إعطゅء عدد الطヤبる الممكن التكヘل بュヰ): قدراれ التほطΑر- ز
 

27  ゆلゅط  
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: اإمكゅنれゅΑ البشرるΑ المتヱفرة -4
 

  :أسゅتذة المぼسسる المتدخΑヤن فヶ التخصص- أ
 

ゆボヤالヱ ュدة التدرج  ااسゅヰالتخصص+ الش  
+ الشゅヰدة مゅ بعد التدرج 

*طبΑعる التدخل الرتبる التخصص  التヱقΑع 

ليسانس علم ااجتماع ت》ظيم رفيق قروي 
وعمل  

دكتورا《 علوم علم ااجتماع 
الت》ظيم والعمل 

أستاد ﾊاضر 
- أ – 

 ﾊاضرة أعمال موجهة 

ليسانس علم ااجتماع ت》ظيم أنور مقراي 
وعمل 

دكتورا《 علوم علم ااجتماع 
الت》ظيم والعمل 

أستاد ﾊاضر 
- أ – 

ﾊاضرة أعمال موجهة 
تأطر مدكرات  

 

ليسانس علم ااجتماع ت》ظيم كمال بلخري 
وعمل 

دكتورا《 علوم علم ااجتماع 
الت》ظيم والعمل 

أستاد ﾊاضر 
- أ –

ﾊاضرة تأطر 
مدكرات  

 

ليسانس علم ااجتماع الت》ظيم  كوسة بومعة
 والعمل 

دكتورا《 علوم علم ااجتماع 
 الت》ظيم والعمل

أستاد 
- أ- ﾊاضر

ﾊاضرة أعمال موجهة 
تأطر مدكرات 

 

ليسانس علم ااجتماع الت》ظيم عادل غزا‾ 
 والعمل

دكتورا《 علوم علم ااجتماع 
 الت》ظيم والعمل

أستاد ﾊاضر 
 -ب–

ﾊاضرة  تأطر 
 مدكرات 

 
 
 

ليسانس علم ااجتماع ت》ظيم عبد اﾅميد بوطة 
وعمل 

دكتورا《 علوم تسير وت》مية اﾇوارد 
البشرية 

أستاد 
- أ- ﾊاضر

ﾊاضرة أعمال موجهة 
تأطر مدكرات 

 

دكتورا《 علوم تسير وت》مية اﾇوارد ليسانس علم ااجتماع  سعيدة أعراب 
البشرية  

أستاد ﾊاضر 
- ب–

ﾊاضرة أعمال موجهة 
تأطر مدكرات 
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أستاد ﾊاضر دكتورا《 علوم ي علم ااجتماع الت》مية ليسانس علم ااجتماع الت》ظيم والعمل  العمري عيسات 
- أ–

ﾊاضرة أعمال موجهة 
تأطر مدكرات 

 

ماجستر علم ااجتماع تسير وت》مية ليسانس غلم ااجتماع الت》ظيم والعمل  فلكاوي جوى 
اﾇوارد البشرية 

ﾊاضر أستاد 
- ب–

أعمال موجهة تاطر 
مدكرات 

 

ماجستر علم ااجتماع تسير وت》مية ليسانس علم ااجتماع برامية صونية 
اﾇوارد البشرية 

أستاد مساعد 
- أ–

أعمال موجهة تأطر 
مدكرات 

 

أستاد مساعد ماجستر علم ااجتماع الت》مية ليسانس علم ااجتماع  دريدي نورة 
- أ–

أعمال موجهة تأطر 
مدكرات  

 

أستاد مساعد ماجستر علم ااجتماع الت》ظيم والعمل ليسانس علم ااجتماع  توفيق درويش 
- أ–

أعمال موجهة تاطر 
مدكرات  

 

دكتورا《 علوم علم ااجتماع الت》ظيم ليسانس علم ااجتماع الت》ظيم والعمل  حامي حسان 
والعمل 

استاد ﾊاضر 
- ب–

 ﾊاضرة تأطر مدكرات  

دكتورا《 علوم علم ااجتماع الت》تظيم ليسانس علم ااجتماع الت》ظيم والعمل  جال عبد اﾅليم 
والعمل  

–استاد ﾊضر 
- ب

 ﾊاضرة تأطر مدكرات 
 

 
. (تヱضح) محゅضرة، تطبベΑ، أعمゅل مヱجるヰ، أعمゅل تطبるΑボΑ، تほطΑر التربصれゅ،  تほطΑر المذكراれ، أخرى *
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ゆ -ヶرجゅر الخΑطほالت 
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ゅヰل るبعゅالت るسسぼالم : 

 

 

 

 

 

 

ゅヰل るبعゅالت るسسぼالم  : 
 

 (تヱضح)محゅضرة،أعمゅل تطبるΑボΑ، أعمゅل مヱجるヰ، تほطΑر التربصれゅ،  تほطΑر المذكراれ، أخرى  *
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るΒバョゅイャا るレジャا            :  

اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة  -5

تボدュΑ بطゅقる عن التجΑヰزاれ البΑداغヱجるΑ المتヱفرة بゅلنسبる لأعمゅل : المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
ヵヱتكヤل るΑボΑترحنالتطبボالم .( احدة لكل مخبرヱ るقゅبط) 

 
مخبر المجتمع المعゅصر : عنヱان المخبر 

 
 

れゅز  العدد الماحظΑヰالتج ュاس ュالرق  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ゆ -れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتكヱ ن التربصΑدゅΑم: 

 
مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص 

مぼسسる اأسمنれ عΑن الكبΑرة 
سطΑف 

17 70 ゅس

 れاゅاتص るΑヱヰالج るΑرΑالمد
الجزائر 

12 70 ゅس

 / / /
 // / 
 // / 
 // / 
 // / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
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: مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن المボترح- ج
 

رئΑس المخبر 
رقュ اعتمゅد المخبر 

 
: التゅرΑخ 

 
 

: رأヵ رئΑس المخبر 

 
 

 رئΑس المخبر
 رقュ اعتمゅد المخبر

 
: التゅرΑخ 

 
 

:   رأヵ رئΑس المخبر 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مشゅرΑع البحث الداعمる لヤتكΑヱن المボترح- د
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تゅرΑخ نるΑゅヰ المشرヱع تゅرΑخ بداるΑ المشرヱع رمز المشرヱع عنヱان مشرヱع البحث 

 / / / /
 / / / /

    
    
    
    
 
 
 
: فضゅءاれ  اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل- ه
 
 

 يتوفر القسم على أجهزة إعام آ‾ باإمكان تسخر『ا لأعمال الي تفرض استخدام التك》ولوجيات 
اﾅديثة سواء ي الدروس، أو ي التدريب على استعمال برامج تسير اﾇوارد البشرية، وكذا العلميات 

. احاسباتية
إضافة إ{ ذلك بإمكان الطالب استخدام قاعة اإنرنيت الي تتوفر عليها الكلية، إضافة إ{ أن إمكانيات 

التواصل اﾇعلوماي مع مواقع إلكرونية لغرض حميل الكتب واﾇقاات اﾇتخصصة، والي وفرها جامعة 
إضافة إ{ أن موقع كلية العلوم اإنسانية وااجتماعية يوفر . سطيف عر ااتفاقيات مع الشركاء الدولين

جانبا مهما من اأنشطة العلمية واﾇكتبية والتوثيقية الي ُتسهم ي توجي』 الطلبة وتسخر ﾈم إمكانية التواصل 
اإلكروي مع اأساتذة من الكلية أو التعرف على انشغااهم والتدخل أجل توفر وحيازة اﾇعلومة لفائدة 

. الطلبة
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II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 るジシぽヨャا                                 :ゲわシゅヨャや ラやヲنハ :モヨバャやヱ ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ                                                                            

るΒバョゅイャا るレジャا            :  

 
 :السداسヶ اأヱل  - 1

ユيヤバわャや りギحヱ 

ャやحハゅジャや ユイي 
 シやギジャやي 

 ャやحハゅジャや ユイي やأハヲらシي

モョゅバヨャや りギصケأや 

ユييボわャや ネヲن 

14-16ネヲらシأ  りゲضゅحョ るヰィヲョ メゅヨハأ  メゅヨハأ
るيボيらتط 

 メゅヨハأ
ンゲأخ モصやヲわョ ラゅحわョや 

    るيシゅシأや ユيヤバわャや れやギحヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   

  ユيヌنわャや ネゅヨわィاや ユヤバャ モخギョ
モヨバャやヱ 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

モヨバヤャ يハゅヨわィاや ザヘنャや ユヤハ 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

ユيヌنわャや れゅيゲヌ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ن モصやヲわョ ラゅحわョや 

るيゲشらャや キケやヲヨャや るيヨ05 02 3.00  1.30 1.30 45 تن モصやヲわョ ラゅحわョや 

るيイヰنヨャや ユيヤバわャや れやギحヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 ゑحらャや れゅنيボتヱ るيイヰنョ1 45 1.30 1.30  3.00 03 04 モصやヲわョ ラゅحわョや 

やإحصゅء ヲャやصヘي 
 わョやحやヲわョ ラゅصやヱ1 45 1.30 1.30  3.00 02 03 モاギわシاャي 

るفيゅشムわシاや ユيヤバわャや れやギحヱ 45 3.00   3.00 02 02   

 るفゲバヨャや ノヨわイョ 22,30 1.30   1.30 01 01  ラゅحわョや 

るيキゅصわاقや るيィヲャヲبヱゲんأنや 22,30 1.30   1.30 01 01  ラゅحわョや 

るيボأفや ユيヤバわャや りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

るيらنィأ るغャ: 22,30  1.30  150 01 01 モصやヲわョ  

   シやギジャや ネヲヨイョ1 337.30 12.00 10.30  315.00 16 30ي 
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2 -ヶنゅالث ヶالسداس: 

ュΑヤحدة التعヱ 

 ヶعゅالس ュالحج
ヶالسداس ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل
ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 إمتحゅن متヱاصل أخرى

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   

るジシぽヨヤャ ゑيギحャや ユيヌنわャや 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 わョやحやヲわョ ラゅصボャや 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モيやヱ りキゅاتصゅジシぽヨャや メゅتي 

 るيハゅصنャや ゲطゅガヨャや ゅيィヲャヲيシヲシ
るيィヲャヲنムわャやヱ 

45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るيャゅヨバャや れゅكゲحャや ゅيィヲャヲيシヲシ 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 ゑحらャや れゅنيボتヱ るيイヰنョ2 45 1.30 1.30  3.00 03 04 モصやヲわョ ラゅحわョや 

やإحصゅء ヲャやصヘي やヱاギわシاャي 
2 45 1.30 1.30  3.00 02 03 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΑفゅااستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3.00   3.00 02 02   

ユャゅバャや في るيヲヨتن ァクゅヨ01 01 1.30   1.30 22,30 ن  ラゅحわョや 

ゅيヨنيヲغケأや 22,30 1.30   1.30 01 01  ラゅحわョや 

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,30  1.30   01 01   

 るΑأجنب る01 01 150  1.30  22,30لغ モصやヲわョ  

 ヶع السداسヱ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 2مجم   
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 :  السداسヶ الثゅلث -2
 

ュΑヤحدة التعヱ  ヶعゅالس ュالحج
ヶالسداس ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل
ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 إمتحゅن متヱاصل أخرى

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   
わャやحヤيシヲジャや モيィヲャヲي 

るيゲئやゴイャや るジシぽヨヤャ 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 れゅシやケキ メヲح  ゅيィヲャヲيシヲシ
 ゲئやゴイャや في モヨバャや 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

ャやحヰヨャや ポやゲني やヱاハゅヨわィي 
ゲئやゴイャや 05 02 3.00  1.30 1.30 45 في モصやヲわョ ラゅحわョや 

ゲئやゴイャや في モヨバャや ベヲシ 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 
るيイヰنヨャや ユيヤバわャや れやギحヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   
りゲكグヨャや ゲيゲتح るيイヰنョ 45 1.30 1.30  3.00 03 04 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 ュヲヤバヤャ يボيらطわャや ءゅإحصや
 るيハゅヨわィاや 45 1.30 1.30  3.00 02 03 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΑفゅااستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3.00   03.00 02 02   
るΑاتヱゅボ01 01 1.30   1.30 22,30 الم  ラゅحわョや 

 ヶن العمل فヱنゅق れゅعΑتشر
 わョやحラゅ  01 01 1.30   1.30 22,30 الجزائر 

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,30  1.30   01 01   
るΑأجنب る01 01 150  1.30  22,30 :لغ モصやヲわョ  

 ヶع السداسヱ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 3مجم   
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るΒバョゅイャا るレジャا            :  

 :السداسヶ الرابع - 4
 

 .العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑااجتمゅعるΑ: المΑدان
 .عュヤ ااجتمゅع- عュヱヤ اجتمゅعるΑ : الヘرع 

 .عュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل: التخصص
 
 

 بحث ヘΑضヶ إلヴ مذكرة تنゅقش
 

 اأرصدة المعゅمل الحجュ السゅعヶ اأسبヱعヶ طبΑعる النشゅط
 ヶ20 (مذكرة)العمل الشخصゅ24 12  س 

 れゅΑボتヤالم(れゅرشヱال) 4ゅ6 4  س 
 ヶع السداسヱ24 4مجم x 15 =360 16 30 

 
 
 : حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن - 5

 
 

 れ ヱ               ح س  اأسゅسるΑ المنヰجるΑ ااستكشゅفるΑ اأفるΑボ المجمヱع

 محゅضرة 270 112.30 135 00 517.30
495 135 00 90 270 るヰجヱل مゅأعم 
00 00 00 00 00 るΑボΑل تطبゅأعم 
300 00 00 00 300 ヶعمل شخص 
(محدد)عمل آخر 270 195 00 135 600  

 المجمヱع 1110 397.30 135 270 1912.30
 اأرصدة 84 24 06 06 120

 لكل ヱحدة اأرصدة%  % 70 % 20 % 05 % 05 % 100
ュΑヤتع 
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III  -دةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن 
 ( لكل مゅدةةتボدュΑ بطゅقる مヘصل) 
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 عュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل: عنヱان المゅستر
 

 السداسヶ اأヱل
 

ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 .مدخل لعュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
 

ヱتعرΑف الطゅلゆ .  تヰدف هذه المゅدة إلヴ تボدュΑ رصΑد معرفヶ نظرヵ حヱل مュヱヰヘ عュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل  
 .بほهュ ااتجゅهれゅ النظرるΑ فヶ دراسる التنظヱ ュΑعاقる عュヤ اجتمゅع التنظヱ ュΑالعمل بゅلعュヱヤ اأخرى

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 

ュΑΑボالت るボΑطر : 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ إمتح るمراقب. 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 .مفهوم علم اجتماع الت》ظيم والعمل .1

 .الت》ظيم، المؤسسة، الم》ظمة، الشركة: الت》ظيم والمفا『يم المرتبطة ب』 .2

 .أ『م ااتجا『ات المعرفية في مجال علم اجتماع الت》ظيم والعمل .3

 .تطور علم اجتماع الت》ظيم والعمل .4

 .أنواع الت》ظيم .5

 .عاقة علم اجتماع الت》ظيم والعمل بالعلوم اأخرى .6
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  إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع

 
وجيا وカظرية اﾟتカظيم:سعد عبد مرسي بدر -  200مدخل カقدي، دار اﾟمعرفة اﾟجامعية، اآزاريطة، : اايد゚و
ز وايد، اﾟقاガرة، :  سعيد يس عامر وع｀ي محمد عبد اﾟوガاب - اﾟفﾞر اﾟمعاصر في اﾟتカظيم واإدارة، م゙ر

1994  .

مدخل ﾟ｀تراث واﾟمشﾞات واﾟموضوع واﾟمギカج، دار اﾟمعرفة : ع｀م اجتماع اﾟتカظيم: محمد ع｀ي محمد -
  .1986اﾟجامعية، اإسカﾞدرية، 

. 2004، مؤسسة شباب اﾟجامعة، اإسカﾞدرية، مصر، عﾞم اجتماع اﾝتنظيم: حسين عبد اﾟحميد رشوان- 
 1983، دار اﾟمعارف، مصر، 4، طاﾝنظرية ااجتماعية ودراسة اﾝتنظيم: اﾟسيد اﾟحسيカي -
 2007، دار اﾟغريب، اﾟقاガرة، مصر، عﾞم اجتماع اﾝتنظيم: ط｀عت إبراガيم ﾟطفي -
وجية اﾟمعاصرة، جاﾝنظرية في عﾞم ااجتماع: عبد اه محمد عبد اﾟرحمان - ، 2، ط2،اカﾟظرية اﾟسوسي゚و

 2006دار اﾟمعرفة اﾟجامعية، مصر، 
. 1987، دار اﾟمعارف، إسカﾞدرية، 1، طسوسيوﾝوجيا اﾝتنظيم: عبد اه محمد عبد اﾟرحمان -
 دار اﾟمعرفة عﾞم اجتماع اﾝتنظيم مدخل ﾞﾝتراث واﾝمشﾜات واﾝموضوع واﾝمنهج،: ع｀ي عبد اﾟرزاق ج｀بي -

 .،دون تاريخ: اﾟجامعية ﾟ｀طبع واカﾟشر واﾟتوزيع، اإسカﾞدرية

. 2008، دار اﾟبصائر، اﾟجزائر، 2 طأإدارةااتجاهات اﾝحديثة في عﾞم : عّمار بوحوش -
 .  دار مدカي، اﾟجزائر، دون تاريخاﾝتنظيم وعاقات اﾝعمل،: فاروق مّداس -
وجيا اﾟمؤسسة، طعﾞم اجتماع اﾝتنظيم :محمد اﾟمギدي بن عيسى - وجيا اﾟعمل إﾟى سوسي゚و ، 1من سوسي゚و

. 2010مطبعة إمباباست، اﾟجزائر، 
. 2009، دار اﾟبداية カاشرون وموزعون، اأردن، عّمان، 1 طنظرية اﾝتنظيم،: محمد ع｀ي ساﾟم -
ة ،اﾝبشرية اﾝموارد إدارة ﾞامل، مصطفى -  .1994 اﾟقاガرة، واﾟتوزيع، カ｀ﾟشر اﾟعربية اﾟش゙ر
ى اﾟجزائر، اقتصاد اﾝمؤسسةدادي عدون،  カاصر - . 1998، دار اﾟمحمدية اﾟعامة، اﾟطبعة اأ゚و

  Claude Lafaye, Sociollogie des organisations, Armand Colin, 2010. 

 E. Friedberg, Le pouvoir et la règle, Paris, Le Seuil, 1993 

 Michel Crozier, Erhard Friedberg, L'acteur et le système : Les contraintes de l'action 
collective Editions du Seuil, 1981. 

 Philippe Bernoux, Henri Amblard, Gilles Herreros, Yves-Frédéric Livian, Les nouvelles 
approches sociologiques des organisations, Seuil, 2005. 

 Michel Foudriat, Sociologie des organisations, Pearson Education, Paris, 2e édition,  2007. 
 Alain Beitone et autres, Sciences Sociales, Editions DALLOS, 6e édition, paris,2009.   
 - Sabine Erbès-Séguin, La sociologie du travail, La Découverte, 2ème édition 2004 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Crozier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erhard_Friedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Bernoux
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 - Michel De Coster et François Pichault (eds.), Traité de Sociologie du travail, De Boeck 
Editions, 2ème édition 

 Philippe Bernoux, la sociologie des organisations, édition, du seuil, 6eme édition, 2003.  Philippe scieur : sociologie des organisations, 2eme édition, Armand colin, paris, France, 
2008. 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 عュヤ النヘس ااجتمゅعヶ لヤعمل: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
ゅヰلヱゅتنΑ ヶع التΑاضヱالم ュأهヱ عملヤل ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤع ュヱヰヘبم ゆلゅف الطΑتعر. 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

التعريف بعلم ال》فس ااجتماعي للعمل  .1
التطور التاريخي لعلم ال》فس ااجتماعي للعمل  .2
 السلوك أإشراف، القيادة، ااتصال، اإنسانية،العاقات )موضوعات علم ال》فس ااجتماعي للعمل  .3

..( التغيير الت》ظيمي، الصراع الت》ظيمي، الرضا الوظيفي،الت》ظيمي
 .أساليب البحث في علم ال》فس ااجتماعي للعمل .4

 
 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع

  キار اゲバヨャفる اるΒバョゅイャ، اإギレムシرや ポヲヤジャや،ゲダョ ،るΑإنゅジني في ヨャやنれゅヨヌ،: أحタ ギヨقヲセゅハ ゲر -
1986. 

- ゲワゅョ ギヨأح :れやケゅヰヨャや ءゅنらャ モخギョ يヨيヌنわャや ポヲヤジャや ،るレョゅんャا るバらطャا ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ るΒバョゅイャار اギャا ،

 ،るΑرギレムシ2002اإ. 
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 りゲΒق モΒハゅヨシまヱ るΒレヅاシ ユシゅقヤよ : るジシぽヨヤャ ثΑギحャا ユΒヌレわャا(ユΒヌレわャاヱ رヲダわャا) ゲゼレヤャ ゲイヘャار اキ ،
 ،りゲワゅقャا ،ノΑコヲわャاヱ2008.  

 ヵヱعش ヴヘمصط :ヶعゅس الصنヘالن ュヤالجزائر، - أسس ع ،ゆゅكتヤل るΑطنヱال るسسぼالم ،ヶمΑ1992التنظ 

 サاギّョ ベヱرゅف :،モヨバャや れゅاقハヱ ユيヌنわャやخΑرゅゎ ラヱキ ،ゲائゴイャا ،ヶルギョ ارキ . 

  محمد ュヤمدخل: مس ヴإل ュヤس عヘدار العمل، الن ،る2007. 1ط الجزائر، قرطب 

- ヴジΒハ リよ ヵギヰヨャا ギヨحョ: ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハヅ ،るジシぽヨャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ ヴャま モヨバャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ リョ1 ،
 ،ゲائゴイャا ،ろシاよゅらョま るバらطョ2010. 

- ユャゅシ ヶヤハ ギヨحョ :،ユيヌنわャや るيゲヌنヅ 1 ،ラゅヨّハ ،ラキاأر ،ラヲハコヲョヱ ラヱゲセゅル るΑاギらャار اキ ،2009. 
- ヴヘطダョ ،モョゅك りケやキま キケやヲヨャや るيゲشらャや، るكゲゼャا るΒよゲバャا ゲゼレヤャ ،ノΑコヲわャاヱ ،りゲワゅقャ1994 ا. 
- ゲタゅル  ،ラヱギハ ヵキاキキゅصわقやるジシぽヨャや  ،ゲائゴイャا ヴャヱاأ るバらطャا ،るョゅバャا るΑギヨحヨャار اキ ،1998. 

 
 -るيらنィأや るغヤャゅب ノィやゲヨャや るヨئゅق: 

-  Frédéric Leroy : Les stratégies de l’entreprise, Dunod, Paris, 2001. 
- Gille Faur , structure, organisation et efficacité de l’entreprise, Edition 

Dunod, Paris, 1991. 
- Jean Michel plane : théorie des organisations, Dunod, paris, 2 éme édition, 

2003.  
- Koudri  Ahmed,  L’enseignement et la recherche en management  en 

Algérie :un anachronisme patent, administration et management, école 
nationale superieur d’administration et de gestion, №1, 1995.     

- Michel Crozier, et Erhard Fridberg : l’acteur et le système, édition du seuil, 
paris 1977. 

- Philippe Bernoux, la sociologie des organisations, édition, du seuil, 6eme 

édition, 2003. 
- Philippe scieur : sociologie des organisations, 2eme édition, Armand colin, 

paris, France, 2008. 
-  Pierre-jean Simon: Histoire de la sociologie, 1eredition, Quadrige/PUF, paris, 

France, 2002 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
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ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 نظرれゅΑ التنظュΑ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 .الوصول بالطالب ا{ اكتساب رصيد معري حول كل ما يتعلق ب》ظريات الت》ظيم الكاسيكية واﾅديثة
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .(سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ إمتح るمراقب 

 
 

  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة
 :ال》ظريات الكاسيكية: المحور ااول

  (فايول-تايلور )نظريات اإدارة العلمية 

  (التون مايو)نظرية العاقات اانسانية 

  (ماكس فييبر)ال》ظرية البيروقراطية 

: ال》ظريات الحديثة: المحور الثاني
 x   y  z:   نظريات .1
ميشال كروزيي』  والتحليل ااستراتيجي  .2
 ال》ظرية ال》سقية في الت》ظيم .3

روبرت ميرتون والمعوقات الوظيفية  .4
القواعد البيروقراطية وجول》در  .5
 .سان سوليو والهوية المه》ية .6

 .إيميتاي إتزيوني واإدارة باأ『داف .7
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 :لمراجعا

- りゲΒق モΒハゅヨシまヱ るΒレヅاシ ユシゅقヤよ:るジシぽヨヤャ ゑيギحャや ユيヌنわャや  (ユΒヌレわャاヱ رヲダわャا) ゲゼレヤャ ゲイヘャار اキ ،
 ،りゲワゅقャا ،ノΑコヲわャاヱ2008. 

ラاヲセر ギΒヨحャا ギらハ リΒジح : ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ،ゲダョ ،るΑرギレムシاإ ،るバョゅイャا ゆゅらセ るジシぽョ ،2004 .
- ヶレΒジحャا ギΒジャا :ユيヌنわャや るシやケキヱ るيハゅヨわィاや るيゲヌنャやヅ ،4 ،ゲダョ ،رفゅバヨャار اキ ،1983 
- ヶヘطャ ユΒワاゲよま ろバヤヅ :ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ،ゲダョ ،りゲワゅقャا ،ょΑゲغャار اキ ،2007 
- ラゅヨحゲャا ギらハ ギヨحョ ه ギらハ :ネゅヨわィاや ユヤハ في るيゲヌنャやァ ،りゲタゅバヨャا るΒィヲャヲΒシヲジャا るΑゲヌレャ2،اヅ ،2 ،

 ،ゲダョ ،るΒバョゅイャا るفゲバヨャار اキ2006 
- ラゅヨحゲャا ギらハ ギヨحョ ه ギらハ :ユيヌنわャや ゅيィヲャヲيシヲシヅ ،1 ،るΑرギレムシま ،رفゅバヨャار اキ ،1987. 
- ヶらヤィ ベاコゲャا ギらハ ヶヤハ :،アヰنヨャやヱ ネヲضヲヨャやヱ れاムشヨャやヱ ゐやゲわヤャ モخギョ ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ارキ 

るΑرギレムシاإ ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレャاヱ ノらطヤャ るΒバョゅイャا るفゲバヨャيخ: اケゅت ラヱキ،. 

- スヲحヲよ رゅヨّハ :،りケやキإや ユヤハ في るんيギحャや れゅهゅイاتやヅ 2 ،ゲائゴイャا ،ゲئゅダらャار اキ ،2008. 
- サاギّョ ベヱرゅف :،モヨバャや れゅاقハヱ ユيヌنわャやخΑرゅゎ ラヱキ ،ゲائゴイャا ،ヶルギョ ارキ  . 
- ヴジΒハ リよ ヵギヰヨャا ギヨحョ: ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハヅ ،るジシぽヨャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ ヴャま モヨバャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ リョ1 ،

 ،ゲائゴイャا ،ろシاよゅらョま るバらطョ2010. 
- ユャゅシ ヶヤハ ギヨحョ :،ユيヌنわャや るيゲヌنヅ 1 ،ラゅヨّハ ،ラキاأر ،ラヲハコヲョヱ ラヱゲセゅル るΑاギらャار اキ ،2009. 

 -るيらنィأや るغヤャゅب ノィやゲヨャや るヨئゅق: 
- Gille Faur , structure, organisation et efficacité de l’entreprise, Edition 

Dunod, Paris, 1991. 
- Jean Michel plane : théorie des organisations, Dunod, paris, 2 éme édition, 

2003.  
- Michel Crozier, et Erhard Fridberg : l’acteur et le système, édition du seuil, 

paris 1977. 
- Philippe Bernoux, la sociologie des organisations, édition, du seuil, 6eme 

édition, 2003. 
- Philippe scieur : sociologie des organisations, 2eme édition, Armand colin, 

paris, France, 2008. 
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_______________________________________________ 
ヶل: السداسヱاأ 

 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 تنヨيらャや キケやヲヨャや るشゲيる: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 れゅهゅااتج ヴヤتعرف عΑ ゅكم ،ゅヰتゅΑヤعم ュأهヱ るΑارد البشرヱالم  るΑتنمヱ ةほنش ヴヤمن التعرف ع ゆلゅتمكن الط
るΑارد البشرヱإدارة الم るثΑالحد. 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 ヶف ヵعدゅボن الΑヱالتك 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
 (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 (تعريف التوظيف، أ『ميت』، أنواع』، مراحل』 )توظيف الموارد البشرية  .1

  .تسيير المسار المه》ي  للموارد البشرية .2

 (المدخل الكاسيكي،المدخل السلوكي، المدخل الحديث)المداخل ال》ظرية في دراسة الموارد البشرية  .3

 (تعريف التكوين، أ『ميت』، أنواع』، مراحل إعداد مخطط التكوين)تكوين الموارد البشرية  .4

 . تقييم أداء العاملين .5
واقع وآفاق الت》مية البشرية في الجزائر  .6

 

 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع

  キار اゲバヨャفる اるΒバョゅイャ، اإギレムシرや ポヲヤジャや،ゲダョ ،るΑإنゅジني في ヨャやنれゅヨヌ،: أحタ ギヨقヲセゅハ ゲر -
1986. 

- ゲワゅョ ギヨأح: るيゲشらャや キケやヲヨャや りケやキまるΒバョゅイャار اギャا ،るΑرギレムシاإ ،،،ノらヅ  ズルヱ ر ،ノΑコヲゎ1999 .
- ゲワゅョ ギヨأح :れやケゅヰヨャや ءゅنらャ モخギョ يヨيヌنわャや ポヲヤジャや ،るレョゅんャا るバらطャا ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ るΒバョゅイャار اギャا ،

 ،るΑرギレムシ2002اإ. 

- ヶヤハ ヶヨヤシ :りゲワゅقャا ،るハゅらطヤャ ょΑゲار غキ ،るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま1997. 
- モョゅك ゲよゲよ : ゲゼレャاヱ れゅシراギヤャ るΒバョゅイャا るジシぽヨャا ،ヶヨΒヌレわャاء اキاأ りءゅヘكヱ るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま

 れヱゲΒよ ،ヴャヱاأ るバらطャا ،ノΑコヲわャاヱ1997 
- リΒジح ゆゅΑキ ゥゅわヘャا ギらハ : ゲダョ ،りゲワゅقャا ،るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま1999. 
- ヶわΒヰャا リヨحゲャا ギらハ ギャゅخ : ،ラキاأر ،ラゅヨハ ،ゲゼレヤャ ギョゅحャار اキ ،ヶイΒゎاゲわシا モخギョ ،るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま

1999. 
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ヵゲワコ ギヨحョ ょレΑコ : るバョゅィ ،ノよاゲャا ヶヨヤバャا ゲヨゎぽヨャا ،れاゲセぽヨャاヱ れゅルヲムヨャاヱ キゅバよاأ ،るΑゲゼらャا るΒヨレわャا ュヲヰヘョ
 ،ゲダョ ،りゲワゅقャ2002ا .

るヤΒシヱ ヵヱاギヨح : ،るΒバョゅイャا れゅハヲらطヨャا ラاヲΑキ ،るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま2004 . 

ユシゅق ろバرف ギヨحョ : ،ゲダョ ،りゲحャا るハゅらطャار اキ ،ノヨわイヨャا ユΒヌレゎ2003. 

リジح るΑヱرا :るΑゲゼらャا キارヲヨャا りارキま-るΒヤらقわジョ るΑぼر - ،るΒバョゅイャار اギャ2001ا. 

 
- るΒヨャゅバャا るΑゲゼらャا るΒヨレわャا ゲΑرゅقゎ     . ヶئゅヨルاإ りギحわヨャا ユョاأ アョゅルゲよUNDP. 
- るΒよゲバャا るΒルゅジルاإ るΒヨレわャا ゲΑرゅقゎ     .ヵキゅダわااقヱ ヶハゅヨわィاا ヶよゲバャا ベヱギレダャا .
- ゲائゴイャا ヶف るΑゲゼらャا るΒヨレわャا ゲΑرゅقゎ     . ヶハゅヨわィااヱ ヵキゅダわااق ヶよゲバャا ザヤイヨャاCNES .

 
 

 
- Cadin, L., Guérin, F. et Pigeyre, F : Gestion des ressources humaines, Paris : 
Dunod, 3ème édition2007. 
- Dolan, S.L., Saba, T., Jackson S. et Schuler, R.S : La gestion des ressources 
humaines – tendances, enjeux et pratiques actuelle, Saint-Laurent, ERPI, 3ème 
édition. 2001. 
- Igalens, J. et Roussel, P : Méthodes de recherche en Gestion des Ressources Humaines, 
Paris: Editions Economica.1998. 
 -Sekiou.(L).Blondin.(L).Fabi.(B). La gestion de ressources humaines. Ed De Boek 
Université.Canada.1992.  
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ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 1منهجية وتقنيات اﾝبحث : اسュ المゅدة

 4: الرصΑد
 3: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

   تدرゆΑ الطゅلゆ عヴヤ أهュ خطヱاれ إعداد بحث مΑدانヶ بدءا من اختゅΑر المヱضヱع ヱبنゅء اإشكゅلるΑ إلヴ جمع 
 .المعطれゅΑ المΑدانヱ るΑتحヱ ゅヰヤΑヤاستخاص النتゅئج

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
ヶمヤإعداد البحث الع れاヱل كل خطヱح るΑرف نظرゅمع ゆلゅن لدى الطヱكΑ أن. 

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
 (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 
メヱأや ケヲحヨャや -  حثらャا ネヲضヲョ رゅΒわاخ ザシحث، )أらャا るΒヤヨバャ ュゅバャا モムΒヰャا ،ベطاルاا メاぽシ ،るΒャゅムセاا

ユΒワゅヘヨャا ،れاゲΒغわヨャا ،れゅΒضゲヘャا....) 
 (....اュヲヰヘヨャ،  اゅダガャئゾ،)اアワゅレヨャ اヱ るΒヨムャاヨャや  - るΒヘΒムャحゅんャや ケヲني
ゑャゅんャや ケヲحヨャや-  モヨバャاヱ ユΒヌレわャا ネゅヨわィا ユヤハ ヶف るقらطヨャا アワゅレヨャا ユワأ( ،ヶらΑゲイわャا ،ヶئゅダااح ،ヶヘタヲャا

،ラرゅقヨャا......) 
 

 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع
 .2004اﾟجزائر، : دار اﾟقصبة. مギカجية اﾟبحث في اﾟع｀وم اإカساカية. موريس أカجرس 

خراج اﾟبحث اﾟع｀مي. عبد اﾞﾟريم بوحفص   .2006اﾟجزائر، : ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية. دﾟيل اﾟطاﾟب إعداد وا 

اﾟجزائر، : دار اﾟقصبة. اﾟدﾟيل اﾟمギカجي في إعداد اﾟمذﾞرات واﾟرسائل اﾟجامعية في ع｀م ااجتماع. سعيد سبعون
2012.  

 - ヶغرب ヶヤع ヱ ヱΑل دلΑفض: るΑعゅااجتم ュヱヤالع ヶف るΑجヰمن ゅΑゅ2011، قض.   دゅعم ヶعبد الغن : ،れヱرΑب ،るعΑヤع، دار الطゅااجتم ュヤع ヶالبحث ف るΑجヰ2007من.  ヶسط عبد المعطゅمصر، : عبد الب ،るΑمعゅالج るدار المعرف ،ヶعゅ1985البحث ااجتم.  ヱΑل دلΑفض : ،るنΑقسنط ،るΑمعゅالج れゅعヱان المطبヱΑد ،るΑعゅااجتم ュヱヤالع ヶته فゅΑنボتヱ أسس البحث
1997. 

.................................... 
 

__________________________________________________________ 
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ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 1إحصゅء ヲャやصヘي やヱاギわシاャي や: اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 
るΑعゅث ااجتمヱالبح ヶته فゅاستخدامヱ ヶااستدالヱ ヶヘصヱء  الゅل اإحصヱح れゅΑمヱبعم ゆلゅد الطΑヱتز    . 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
//////////// 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅاصل+ امتحヱمت 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 التعريف بعلم اإحصاء، التعريف باإحصاء الوصفي، أ『ميت』 ، عاقت』 بالعلوم اأخرى :  مدخل مفا『يمي
 .ااجتماعية، أ『م المفا『يم ااحصائية

  (المصادر وتق》يات العرض الجدولي والبياني)تق》يات عرض البيانات ااحصائية 

  الوسط الحسابي، الوسيط، الم》وال، )مقاييس ال》زعة المركزية 

 الربيعي، المعياري، المتوسط   : المدى، التباين، اانحراف: مقاييس التشتت 

  (االتواء، التفرطح  )مقاييس الشكل 
 

 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع
  رボن، :أحمد اأشゅعم ،るفゅボدار الث るمكتب ،ベطرائヱ ュΑهゅヘء مゅاإحص ヶف るدمボ1999م.  عبد ربه ヴヤع ュΑإبراه : ،るΑاإسكندر ،るΑمعゅالدار الج ،ヶヘصヱء الゅ2005اإحص.  نゅدة سرحゅرف، مصر: أحمد عبゅدار المع ،ヶعゅء ااجتمゅاإحص ヶف るدمボم.  رヱعبد الن ヵヱゅسヱالجزائر، : م ،ヵرヱمنت るمعゅج れراヱمنش ،ヶヘصヱء الゅ2004اإحص. 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 るジシぽヨャや    : طيفシ るバョゅィ2ゲわシゅヨャや ラやヲنハ                :モヨバャやヱ ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ                                         

     るيバョゅイャや るنジャや2017/2018        

___________________________________________________ 
ヶل: السداسヱاأ 

 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 ゲバヨャや ノヨわイョفる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

るمجتمع المعرف るΑأهمヱ るعΑل طبヱح ヶد معرفΑبرص ゆلゅد الطΑヱتز. 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ヶبゅن كتゅامتح 
 (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 مفهوم المعرفة .1

 .مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة .2

 مقومات وخصائص مجتمعات المعرفة .3

 لتعليم العالي وب》اء مجتمع المعرفةا .4

 البحث العلمي وجودة التعليم العالي .5

 .وسائل اإعام وااتصال ومجتمع المعرفة .6

مجتمع المعرفة والعالم العربي  .7
 

 :المراجع
 .2009اﾟعقل اﾟعربي ومجتمع اﾟمعرفة اﾟجزء اأول واﾟثاカي، س｀س｀ة عاﾟم اﾟمعرفة، . カبيل ع｀ي -
-  

 
 
 
 

 
___ 
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ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 أنゲんبィヲャヲيや ゅقわصキゅيる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
         ゅヰحــΒضヲゎ るΑキゅダわااق るΒィヲャヲよヱゲんルاأ ゅヰΒヤハ ュヲقゎ ヶわャا るΒシゅシاأ ユΒワゅヘヨャゅよ فΑゲバわャا ヴャま りギحヲャا ロギワ فギワ

るΒفゅゼムわシا るヤヨムョ りギحヱ ヶワ ヱ ゅヰقΒヨバゎ ヱ .  れاんヨわヤャ ラاギΒョ ヮルأ ヴヤハ キゅダわااق ユヰヘゎヱ ユΑギقゎ ヴャま فギヰゎ ゅヨك
るΑゴョゲャا れゅاقバャاヱ りヲقャا れゅاقハヱ るΒハゅヨわィاا れゅاقバャا ヶف るレヨツわヨャا ،れゅシرゅヨヨャاヱ. 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
ヶبゅن كتゅامتح 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

   مدخل إلى اانثروبولوجيا ااقتصادية  .1
تطور ال》شاطات ااقتصادية في مختلف المجتمعات القائمة : ال》شاط ااقتصادي والعاقات ااجتماعية .2

الخ .... الص》اعة– الزراعة - الرعي– الصيد – القطف : -على
. ال》شاط ااقتصادي ك》ظام لتبادل الحاجات المادية والغير مادية .3
السوق  فضاء للتمثات والممارسات  .4
. مقاربة أنثروبولوجيا لانتاج ااقتصادي وإعادة اانتاج وتبادل السلع في المجتمعات .5
 : (Savoir Faire)العملية - المعرفة .6

. الممارسات الفاحية واستغال الفضاء الريفي: في المجتمع الريفي الجزائر-  
العمل الحرفي في المدن الجزائرية -  

  (الفوقارة وأنظمة الري)المعرفة العملية في الصحراء الجزائرية    - 
 
 
 
 
 
 
 

 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع



34 るジシぽヨャや    : طيفシ るバョゅィ2ゲわシゅヨャや ラやヲنハ                :モヨバャやヱ ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ                                         

     るيバョゅイャや るنジャや2017/2018        

 

 

1. Bourdieu, P., Les structures sociales de l’économie, Paris : Le Seuil, 2000. 
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ヶل: السداسヱاأ 
 ヱحدة التعュΑヤ اأفるΑボ: اسュ الヱحدة
 ...............ャغる :  أィنらيャるغる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

   .تطوير إمكانيات الطالب في اكتساب والتحكم في لغة من اللغات اأج》بية المختلفة 
 تهدف إلى إكساب الطالب مهارة مطالعة وفهم ال》صوص باللغة اأج》بية التي تعالج مواضيع علم اجتماع الت》ظيم والعمل،  وذلك 

. في سبيل تمكي》هم من ااستفادة من المراجع اأج》بية في مجال البحث
ليس الهدف من 『ذ《 المادة تدريس اللغة بل إعطاء الطالب المصطلحات اأساسية المرتبطة بتخصص』  -

 .باللغة المختارة (علم اجتماع الت》ظيم والعمل)

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 ولإدارة البيداغوجية اﾅق ي اختيار اللغة أو اللغات الي يتم تدريسها شريطة أن .قاعدة معرفية ي اللغة اﾇدرسةوجود 

 (فرنسية: لغة أج》بية – مثال  )تسمى اللغة الي درسها الطالب ي كشف ال》قاط 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل:  طرヱمت 
 (Αُترポ الترجΑح لヤسヤطる التボدΑرるΑ لヘرベΑ التكΑヱن)إلخ ... مراقبる مستمرة، امتحゅن

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 ال》صوص والتمارين واﾇفا『يم الي تكون موضوع تطبيق ، ومكن لأستاذ تكليف الطلبة اختيار من صاحيات اأستاذ 
..... ترمة مصطلحات أو نصوص / حليل نصوص/ بطاقات قراءة : بأعمال ﾋتلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
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ヶنゅالث ヶالسداس 
 

ヶالسداس:ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 わャやنヌيャや ユحギيるジシぽヨヤャ ゑ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
تヰدف هذه المゅدة إلヴ التعرف عヴヤ المぼسسる كتنظュΑ حدΑث منヘتح عヴヤ المحΑط الخゅرجヱ ،ヶتتほثر بجمるヤ من 

るΑرجゅالخヱ るΑヤامل الداخヱالع. 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

مفهوم المؤسسة  .1
مفهوم الت》ظيم  الحديث للمؤسسة  .2
القيادة، الفاعلية الت》ظيمية، الثقافة الت》ظيمية، : العوامل المتحكمة في الت》ظيم الحديث للمؤسسة .3

 (....التك》ولوجيا، المحيط

 (اأنماط الحديثة+ اأنماط التقليدية). الب》اء الت》ظيمي في المؤسسة .4
 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع

  キار اゲバヨャفる اるΒバョゅイャ، اإギレムシرや ポヲヤジャや،ゲダョ ،るΑإنゅジني في ヨャやنれゅヨヌ،: أحタ ギヨقヲセゅハ ゲر -
1986. 

- ゲワゅョ ギヨأح :れやケゅヰヨャや ءゅنらャ モخギョ يヨيヌنわャや ポヲヤジャや ،るレョゅんャا るバらطャا ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ るΒバョゅイャار اギャا ،

 ،るΑرギレムシ2002اإ. 
- りゲΒق モΒハゅヨシまヱ るΒレヅاシ ユシゅقヤよ : るジシぽヨヤャ ثΑギحャا ユΒヌレわャا(ユΒヌレわャاヱ رヲダわャا) ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ ゲイヘャار اキ ،

 ،りゲワゅقャ2008ا. 
-  ラاヲセر ギΒヨحャا ギらハ リΒジح : ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ،ゲダョ ،るΑرギレムシاإ ،るバョゅイャا ゆゅらセ るジシぽョ ،2004 .
- ヶレΒジحャا ギΒジャا :ユيヌنわャや るシやケキヱ るيハゅヨわィاや るيゲヌنャやヅ ،4 ،ゲダョ ،رفゅバヨャار اキ ،1983 
- ヶヘطャ ユΒワاゲよま ろバヤヅ :ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ،ゲダョ ،りゲワゅقャا ،ょΑゲغャار اキ ،2007 
- ラゅヨحゲャا ギらハ ギヨحョ ه ギらハ :ネゅヨわィاや ユヤハ في るيゲヌنャやァ ،りゲタゅバヨャا るΒィヲャヲΒシヲジャا るΑゲヌレャ2،اヅ ،2 ،

 ،ゲダョ ،るΒバョゅイャا るفゲバヨャار اキ2006 
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- ラゅヨحゲャا ギらハ ギヨحョ ه ギらハ :ユيヌنわャや ゅيィヲャヲيシヲシヅ ،1 ،るΑرギレムシま ،رفゅバヨャار اキ ،1987. 

- スヲحヲよ رゅヨّハ :،りケやキإや ユヤハ في るんيギحャや れゅهゅイاتやヅ 2 ،ゲائゴイャا ،ゲئゅダらャار اキ ،2008. 
- サاギّョ ベヱرゅف :،モヨバャや れゅاقハヱ ユيヌنわャやخΑرゅゎ ラヱキ ،ゲائゴイャا ،ヶルギョ ارキ  . 
- ヴジΒハ リよ ヵギヰヨャا ギヨحョ: ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハヅ ،るジシぽヨャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ ヴャま モヨバャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ リョ1 ،

 ،ゲائゴイャا ،ろシاよゅらョま るバらطョ2010. 
- ユャゅシ ヶヤハ ギヨحョ :،ユيヌنわャや るيゲヌنヅ 1 ،ラゅヨّハ ،ラキاأر ،ラヲハコヲョヱ ラヱゲセゅル るΑاギらャار اキ ،2009. 
- ヴヘطダョ ،モョゅك りケやキま キケやヲヨャや るيゲشらャや، るكゲゼャا るΒよゲバャا ゲゼレヤャ ،ノΑコヲわャاヱ ،りゲワゅقャ1994 ا. 
- ゲタゅル  ،ラヱギハ ヵキاキキゅصわقやるジシぽヨャや  ،ゲائゴイャا ヴャヱاأ るバらطャا ،るョゅバャا るΑギヨحヨャار اキ ،1998. 

 -るيらنィأや るغヤャゅب ノィやゲヨャや るヨئゅق: 
-  Frédéric Leroy : Les stratégies de l’entreprise, Dunod, Paris, 2001. 
- Gille Faur , structure, organisation et efficacité de l’entreprise, Edition 

Dunod, Paris, 1991. 
- Jean Michel plane : théorie des organisations, Dunod, paris, 2 éme édition, 

2003.  
- Koudri  Ahmed,  L’enseignement et la recherche en management  en 

Algérie :un anachronisme patent, administration et management, école 
nationale superieur d’administration et de gestion, №1, 1995.     

- Michel Crozier, et Erhard Fridberg : l’acteur et le système, édition du seuil, 
paris 1977. 

- Philippe Bernoux, la sociologie des organisations, édition, du seuil, 6eme 

édition, 2003. 
- Philippe scieur : sociologie des organisations, 2eme édition, Armand colin, 

paris, France, 2008. 
-  Pierre-jean Simon: Histoire de la sociologie, 1eredition, Quadrige/PUF, paris, 

France, 2002 . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
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 ボャやيやヱ りキゅاتصゅジシぽヨャや メゅتي: اسュ المゅدة
 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
るسسぼل داخل المゅاتصゅب ゅヰعاقتヱ دةゅΑボط الゅأنم ヴヤالتعرف ع . 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 مدخل عام للقيادة :اأولالمحور 
مفهوم القيادة  .1
أ『داف القيادة وأ『ميتها  .2
تطور القيادة  .3
 (المهارات القيادية) محددات السلوك القيادي .4

 ( معوقات ااتصال الت》ظيمي وسائل』،أشكال』،أنواع』، مفهوم』، أ『ميت』، : ما『ية ااتصال الت》ظيمي: المحور الثاني
أنماط القيادة وااتصال المؤسساتي :  لثالثالمحور ا

 يادة التشاركيةقال .1

 القيادة البيروقراطية .2

 القيادة اأوتوقراطية .3

 القيادة التك》وقرطية .4

5.  
 :المراجع

るسسぼل داخل المゅااتصヱ دةゅΑボل الヱح るΑنヱاقع الكترヱمヱ مراجع. 
- Lehnische Jean Pierre : La Communication dans l'entreprise, Presses universitaires 

de France 4 édition, Paris1998 
 

 
_____________________________________________________________ 

ヶالسداس :ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
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 シヲシيィヲャヲيゅガヨャや ゅطャや ゲصنハゅيムわャやヱ るنィヲャヲيる: اسュ المゅدة
 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
 るعゅلصنゅب るالمرتبط るヘヤطر المختゅلمخゅب るボヤالمتع るΑرف النظرゅالمع ゆلゅالط ゆゅإكس ヴدة إلゅدف هذه المヰت   

るسسぼداخل الم ゅΑجヱلヱالتكنヱ. 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 .سوسيولوجيا المخاطر .1

 ......(ةحوادث العمل، اأمراض المه》ي)المخاطر الص》اعية  .2

 .التطور التك》ولوجي وانتشار المخاطر .3

 .القلق في الوسط المه》ي .4

 .الع》ف وسط العمل .5

 .التحديات ااقتصادية وضغوطات العمل .6

 .تطور المجتمعات وت》امي المخاطر ااجتماعية .7
 

 كتب و مواقع الكترونية حول الموضوع: المراجع

 
1. BAREL, Yves, La société du vide, Paris, Ed. du Seuil , 1984. 
2. BECK, U, le Cœur de la modernité, le monde de débats, novembre, 1999 : 12-15. 
3. BECK, U., Risk society, towards a new modernity, Londres, Sage Publication, 1992. 
4. DUCLO, D., La construction sociale du risque : le cas des ouvriers de la chimie face aux 

dangers industries, in Revue Française de Sociologie , vol., XVIII, 1987 : 17-41. 
5. GIDDENS, A., Les conséquence de la modernité, Paris : L’Harmattan, 1991. 
6. LAGADEC, La civilisation du risque, catastrophes technologiques et responsabilité sociale, 

Paris : Seuil, 1981. 
7. LE BRETON, D., la Sociologie du risque, Paris : PUF, 1995. 
8. MORIN, M. L., Crise de la société salariale, et transformation des relations contractuelles, 

LIRHE, Université de Toulouse, Septembre 1997. 
9. PERETTI-WATEL. P., Sociologie du risque, Paris : Armand Colin, 2000. 
10. VELTZ Pierre, Le Nouveau  monde industriel, Paris, Gallimard, 2000. 
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ヶالسداس:ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 سヱسヱΑلヱجゅΑ الحركれゅ العمゅلるΑ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
 متヱاصل+ امتحゅن 

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 .مدخل تاريخي لتطور الحركة العمالية .1

 .مفهوم ال》قابات العمالية .2
سوسيولوجية الحركة العمالية وااستراتيجية ال》قابية  .3
وظائف العمل ال》قابي  .4
 .الحركات العماليةمن نماذج  .5

 
 :المراجع

 
 .السΑد حسن محمヱد، الدار الヱボمるΑ: الحركる النゅボبるΑ، ترجمる: (د.ج)كヱل-
-ヵヱبد ヶأحمد زك : ،れヱرΑب ،るضヰدار الن ،るΑل العربヱالد ヶالعمل ف れゅ1985عاق. 
-ヶالغزال ュعبد المنع : ،れヱرΑب ،るضヰدار الن れراヱمنش ،るΑبゅボالنヱ るΑلゅالعم るخ الحركΑرゅ1964ت. 

-Jeanne, Favret : Le syndicat, les travailleurs et le pouvoir en Algérie, éd. 
CNRS,paris,1964. 

 
____________________________________________________________ 

ヶالسداس :ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 ョ2نイヰيヱ るتボنيらャや れゅحゑ  :اسュ المゅدة
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 4: الرصΑد
 3: المعゅمل

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 معゅرف أسゅسるΑ فヶ منゅهج البحث ヱتボنゅΑته
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 

 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
 (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

العي》ة وكيفية اختيار『ا  أنواع  .1
، دراسة حالة، تحليل المضمون، القياس لماحظة، المقابلة، ااستمارةا : )تق》يات جمع المعلومات .2

 (السوسيومتري
عرض وتبويب البيانات  .3
 التحليل الكمي والكيفي للبيانات .4

 .قواعد التوثيق وااقتباس .5
 

  ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع
 
 .2003جمال أبو شカب، أصول اﾟفﾞر واﾟبحث اﾟع｀مي، دار اﾟمعرفة اﾟجامعية، اإسカﾞدرية،  -1

 .1982خير اه عصار، محاضرات في مギカجية اﾟبحث ااجتماعي، ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية، اﾟجزائر،  -2

 .1974، 2زيدان عبد اﾟباقي، قواعد اﾟبحث ااجتماعي، مطبعة اﾟسعادة، اﾟقاガرة، ط -3

 .1999، 1عامر قカدي｀جي، اﾟبحث اﾟع｀مي واستخدام مصادر اﾟمع｀ومات، دار اﾟيازوري اﾟع｀مية، عمان، ط  -4

 .1993عبد اﾟرحمن بدوي، مカاガج اﾟبحث اﾟع｀مي، دار اギカﾟضة، اﾟقاガرة،  -5

 .2004اﾟجزائر، : دار اﾟقصبة. مギカجية اﾟبحث في اﾟع｀وم اإカساカية.  موريس أカجرس          -6

خراج اﾟبحث اﾟع｀مي. عبد اﾞﾟريم بوحفص -7  .2006اﾟجزائر، : ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية. دﾟيل اﾟطاﾟب إعداد وا 

 .2012اﾟجزائر، : دار اﾟقصبة. اﾟدﾟيل اﾟمギカجي في إعداد اﾟمذﾞرات واﾟرسائل اﾟجامعية في ع｀م ااجتماع. سعيد سبعون -8

  .2011، قضايا مギカجية في اﾟع｀وم ااجتماعية : فضيل دﾟيو و ع｀ي غربي  -9

 .2007مギカجية اﾟبحث في ع｀م ااجتماع، دار اﾟط｀يعة، بيروت، : عبد اﾟغカي عماد -10

 .1985اﾟبحث ااجتماعي، دار اﾟمعرفة اﾟجامعية، مصر، : عبد اﾟباسط عبد اﾟمعطي -11

 .1997أسس اﾟبحث وتقカياتヴ في اﾟع｀وم ااجتماعية، ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية، قسカطيカة، : فضيل دﾟيو -12
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                           _________________ 

ヶالسداس :ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 や2احصゅء ヲャやصヘي やヱاギわシاャي : اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

るΑعゅث ااجتمヱالبح ヶته فゅاستخدامヱ ヶااستدالヱ ヶヘصヱء  الゅل اإحصヱح れゅΑمヱبعم ゆلゅد الطΑヱتز    . 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅاصل+ أمتحヱمت 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 مبادئ ااحتماات  .1

 نظريات المعاي》ة .2

 معامل اارتباط واانحدار .3

 (اختبار ت، اختبار كا مربع)اخ》بار الفرضيات  .4
 

 .2004اإحصゅء الヱصヶヘ، منشヱراれ جゅمعる منتヱرヵ، الجزائر، : مヱسヵヱゅ عبد النヱر  .مボدمる فヶ اإحصゅء ااجتمゅعヶ، دار المعゅرف، مصر: أحمد عبゅدة سرحゅن  .2005اإحصゅء الヱصヶヘ، الدار الجゅمعるΑ، اإسكندرるΑ، : إبراهュΑ عヴヤ عبد ربه  .1999مボدمる فヶ اإحصゅء مゅヘهヱ ュΑطرائベ، مكتبる دار الثゅボفる، عمゅن، :أحمد اأشボر  :المراجع
 

 
 
 

___________________________________________________ 
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
  نァクゅヨ تنヲヨيる في ユャゅバャや     :اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
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 1: المعゅمل
 

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

.بأガم اカﾟماذج اﾟتカموية في اﾟعاﾟمتعريف اﾟطاﾟب   

 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅامتح 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

بعض ال》ماذج الت》موية في أوروبا  .1
بعض ال》ماذج الت》موية في آسيا  .2
بعض التجارب الت》موية في أمريكا الاتي》ية  .3
بعض التجارب الت》موية في البلدان ااسامية  .4

 
  ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع

 
 

*Sid Ahmed Abdelkader, le développement Asiatique, quels enseignement pour pays 

Arabe ? Ed, push sud, 2004.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ヶالسداس :ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 やأケغヲنョヲيゅ: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
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 1: المعゅمل
 

 :أهداف اﾝتعﾞيم
 ( ذﾞرما يفترض ع｀ى اﾟطاﾟب اﾞتسابヴ من مؤガات بعد カجاحヴ في ガذケ اﾟمادة ، في ثاثة أسطر ع｀ى اأﾞثر)

إﾞساب اﾟطاﾟب معرفة حول تح｀يل وتギيئة مカاصب اﾟعمل، وذﾟك باﾟتعرف ع｀ى مﾞوカات اﾟمカصب ﾟتحقيق اﾟتوافق 
ヴ｀صب وشاغカمﾟبين متط｀بات ا  .

 :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 
 (وصف تفصي｀ي ﾟ｀معرف اﾟمط｀وبة واﾟتي تمﾞن اﾟطاﾟب من مواص｀ة ガذا اﾟتع｀يم، سطرين ع｀ى اأﾞثر) 

. من اﾟمفروض أن اﾟطاﾟب قد تحصل ع｀ى معطيات ع｀مية حول وظائف إدارة اﾟموارد اﾟبشرية
  امتحゅن كتゅبヶ: التュΑΑボطريقة

 : محتوى اﾝمادة
 مفهوم اأرغونوميا .1

 (اأرغونوميا الفيزيقية، اأرغونوميا الت》ظيمية، اأرغونوميا المعرفية)مجاات التدخل في اأرغونوميا  .2

 ل》ظريات الحديثة في اأرغونومياا .3

. اأمن الص》اعي وظروف العمل .4
. تكييف العامل مع ااَلة .5
 .فهوم تحليل م》اصب العملم .6

 .أدوات تحليل م》اصب العمل -
 .وصف الم》اصب -
 .م》ا『ج دراسة م》اصب العمل -

 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 
ヶأشرف محمد عبد الغن :ヶعゅس الصنヘالن ュヤع :れد ،るΑااسكندر るمعゅل، جゅヘض ااطゅΑر るΑヤته، كゅボΑتطبヱ أسسه. 

ュヤالجزائر، : محمد مس ،るدار قرطب ،ヴلヱاأ るس العمل، الطبعヘالن ュヤع ヴ2007مدخل إل. 
 

-Daniel Bollinger, GeetHosftede, les differences cultures dans le managment ; comment chaque 
pays gére-t-il ses hommes. Eds. Organisation ,Pris, 1992. 
-J.M. Peretti, G.R.H. Ed. Vuibert, Paris. 1995. 
- J.M. Peretti, Ressources humaines et gestion du personnel, ed. vuibert, 1998 

 
 

ヶالسداس:ヶنゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأفるΑボ: اسュ الヱحدة
 ....................ャغる :  أィنらيャ るغる: اسュ المゅدة
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 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

. تطوير إمكانيات الطالب ي اكتساب والتحكم ي لغة من اللغات اأج》بية اﾇختلفة  -
علم ) ليس اﾈدف من 『ذ《 اﾇادة تدريس اللغة بل إعطاء الطالب اﾇصطلحات اأساسية اﾇرتبطة بتخصص』 -

 . باللغة اﾇختارة(اجتماع الت》ظيم والعمل

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

قاعدة معرفية ي اللغة اﾇدرسة ولإدارة البيداغوجية اﾅق ي اختيار اللغة أو اللغات الي يتم تدريسها شريطة أن وجود 
 (فرنسية: لغة أج》بية – مثال  )تسمى اللغة الي درسها الطالب ي كشف ال》قاط 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 متヱاصل

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 ال》صوص والتمارين واﾇفا『يم الي تكون موضوع تطبيق ، ومكن لأستاذ تكليف الطلبة اختيار من صاحيات اأستاذ 
..... ترمة مصطلحات أو نصوص / حليل نصوص/ بطاقات قراءة : بأعمال ﾋتلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السداسヶ الثゅلث
 

ヶلث:السداسゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 わャやحヤيシヲジャや モيィヲャヲي やゴイャや るジシぽヨヤャئゲيる: اسュ المゅدة
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 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 るΑالجزائر るسسぼاقع المヱ لΑヤمع تح ゅヰヘئゅظヱヱ るسسぼالم ュヱヰヘل مヱح るمゅرف عゅمع ゆلゅء الطゅإعط ヴدف إلヰت   
るΑالمجتمع れاヱظل التح ヶف . 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

. تعريف المؤسسة وخصائصها-1
. أنواع المؤسسات-2
.  ووظائفها، نشاطهاب》ية المؤسسة-3
. المؤسسة كموضوع للدراسة السوسيولوجية-4 

. المراحل التي مرت بها المؤسسة الجزائرية-5
 .مرحلة التسيير الذاتي -

 .مرحلة التسيير ااشتراكي -

 .الخوصصة واستقالية المؤسسات -

 .اقتصاد السوق -

 ......العامل الديموغرافي، ااجتماعي، ااقتصادي، ال》فسي، السياسي، القانوني)المؤسسة ومحيطها -6

. تطور أساليب تسيير المؤسسة في الجزائر-7
 
 
 
 

  ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع
 
 

  キار اゲバヨャفる اるΒバョゅイャ، اإギレムシرや ポヲヤジャや،ゲダョ ،るΑإنゅジني في ヨャやنれゅヨヌ،: أحタ ギヨقヲセゅハ ゲر -
1986. 
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- ゲワゅョ ギヨأح :れやケゅヰヨャや ءゅنらャ モخギョ يヨيヌنわャや ポヲヤジャや ،るレョゅんャا るバらطャا ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ るΒバョゅイャار اギャا ،

 ،るΑرギレムシ2002اإ. 
- りゲΒق モΒハゅヨシまヱ るΒレヅاシ ユシゅقヤよ : るジシぽヨヤャ ثΑギحャا ユΒヌレわャا(ユΒヌレわャاヱ رヲダわャا) ،ノΑコヲわャاヱ ゲゼレヤャ ゲイヘャار اキ ،

 ،りゲワゅقャ2008ا. 
-  ラاヲセر ギΒヨحャا ギらハ リΒジح : ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハ ،ゲダョ ،るΑرギレムシاإ ،るバョゅイャا ゆゅらセ るジシぽョ ،2004 .

 
- ヴジΒハ リよ ヵギヰヨャا ギヨحョ: ユيヌنわャや ネゅヨわィや ユヤハヅ ،るジシぽヨャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ ヴャま モヨバャا ゅΒィヲャヲΒシヲシ リョ1 ،

 ،ゲائゴイャا ،ろシاよゅらョま るバらطョ2010. 
- ゲタゅル  ،ラヱギハ ヵキاキキゅصわقやるジシぽヨャや  ،ゲائゴイャا ヴャヱاأ るバらطャا ،るョゅバャا るΑギヨحヨャار اキ ،1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 

ヶلث: السداسゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 دراسれゅ سヱسヱΑلヱجるΑ لヤعمل فヶ الجزائر: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 تحΑヤل ヱنボد أهュ الدراسれゅ التヶ تنヱゅلれ سヱسヱΑلヱجゅΑ العمل فヶ الجزائر
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

///////// 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 :نماذج ﾞﾝدراسات اﾝسوسيوﾝوجية ﾞﾝعمل في اﾝجزائر
 ع｀ي اカﾞﾟز .1
 سعيد شيخي. 2ـ
 .غريد جمال . 3ـ

 ....جياﾟي اﾟيابس.4
...................... 

 
 :المراجع

 

 
*El kenz Ali, Saïd Chikhi/ Guerid Djamel, SNS, Industrie et société, 1978. 

El kenz.a., « une expérience industrielle en algérie : le complexe sidérurgique d’el hadjar ». 
Cnrs éditions. Paris 1987. 376 p. 
Said Chikhi, Question ouvrière et rapports sociaux en algerie. L'ouvrier, l'atelier et le 
bureaucrate, Paris 7 : 1986. 

* Guerid Djamel, l’Exception Algérienne, la modernisation a l’épreuve de la société, Ed 
Crasc, 2007. 

 
djilali liabes : Les entrepreneurs algériens prives 

 
 
 
 

ヶلث: السداسゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 ャやحヰヨャや ポやゲني やヱاハゅヨわィي في やゴイャやئゲ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة -

 
 أشヱ ゅヨヰャゅムأنゅヨヰハやヲ: تゲバيف ョヲヰヘョي ャやحや ポやゲاハゅヨわィي ヰヨャやヱني  -1
2-  るبيケヱأや るيィヲャヲيシヲジャや れゅبيキأや ني فيヰヨャやヱ يハゅヨわィاや ポやゲحャや れゅبيキأるيムيゲョأやヱ 
 ヲヨャやضや れゅハヲأシゅシيやヱ るإشゅムاャや れنゲヌيゲヨャや るتらطる بャゅحや ポやゲاハゅヨわィي ヰヨャやヱني -3
 やتゅイهやヱ れゅنャや ュゅヌわحや ポやゲاハゅヨわィي ヰヨャやヱني -4
5- るيハゅصنャや れゅバヨわイヨャや ي فيハゅヨわィاや ポやゲحャや キヲヨィ ノقやヱ ゲيジヘت 
6- ゲئやゴイャや ي فيハゅヨわィاや ポやゲحャや メヲح るボبゅジャや れゅシやケギャや 
7-  ًゅنيやギيョヱ ًゅيゲヌي نハゅヨわィاや ポやゲحャや るシやケキ في るيイヰنヨャや れゅبケゅボヨャや 
 تボنيらャや れゅحヨャや ゑيやギني ヱأれやヱキ تحヤيわョ モغيャや れやゲحや ポやゲاハゅヨわィي  -8
9- るنيヰヨャや るيハゅヨわィاや れゅゃヘャや : ゅヰتゅヘتصنيヱ ゅヰتゅنヲムョ

 
 

ノィやゲヨャや :(ょわك،ろルゲわルا ノاقヲョ ،れゅハヲらطョヱ ،خャま ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
ヶلث:السداسゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 モヨバャや ベヲシ في やゴイャやئゲ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
///// 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅمستمرة+ امتح るمراقب 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

تعريف سوق العمل  .1
العرض والطلب على العمل .2
. سياسات التكوين.3
آليات التشغيل في الجزائر  .4 

..... مفتشية العمل)مؤسسات مراقبة  سوق العمل .5
برامج اإدماج المه》ي للشباب .6
الشركاء ااجتماعيون  وسوق العمل في الجزائر .7
 (......اإضراب، البطالة، الحراك، اأجور)  مشكات سوق العمل في الجزائر.8

 اﾝمراجع
مشروع تقرير حول اﾟظرف ااقتصادي وااجتماعي ﾟ｀سداسي اﾟثاカي من سカة : اﾟمج｀س اﾟوطカي ااقتصادي وااجتماعي

 م،2005م، اﾟجزائر، جوي｀ية 2004
1- Musette Saïb (M): « La situation sociale en Algérie » in revue Monde Arabe (Maghreb – 

Machreck(, N°167, 
1- Saoudi (A); Djekboub (S) et al: étude sur l'emploi féminin en Algérie, institut national 

du travail, Algérie 2005,  
 
 
 
 
 
 
 
 

ヶلث: السداسゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 ョنイヰيる تحゲيグヨャや ゲكりゲ: اسュ المゅدة

 4: الرصΑد
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 3: المعゅمل
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
     هدف 『ذ《 اﾇادة التعليمية لتحضر الطالب للقيام باختيار موضوع البحث اﾆاص مذكرة التخرج ي الس》ة الثانية 

باأساس وهدف أيضا إعطائ』 اإمكانيات الضرورية لصياغة مشروع حث من خال التأكيد على ﾋتلف اﾇراحل 
 .التمريناﾇتعلقة هذا 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
معارف أساسية ي اﾇ》هجية  

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅاصل+ أمتحヱمت 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

مذكرة التخرج حيث يقدم اأستاذ ي احاضرة، ﾋتلف اﾆطوات الضرورية إجاز و تطبيق تدرس اﾇادة ي شكل ﾊاضرة 
 .وكتابة التقرير ال》هائي

 :المراجع

 
 .2003جمال أبو شカب، أصول اﾟفﾞر واﾟبحث اﾟع｀مي، دار اﾟمعرفة اﾟجامعية، اإسカﾞدرية،  .1

 .1982خير اه عصار، محاضرات في مギカجية اﾟبحث ااجتماعي، ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية، اﾟجزائر،  .2

 .1974، 2زيدان عبد اﾟباقي، قواعد اﾟبحث ااجتماعي، مطبعة اﾟسعادة، اﾟقاガرة، ط .3

 .1999، 1عامر قカدي｀جي، اﾟبحث اﾟع｀مي واستخدام مصادر اﾟمع｀ومات، دار اﾟيازوري اﾟع｀مية، عمان، ط  .4

 .1993عبد اﾟرحمن بدوي، مカاガج اﾟبحث اﾟع｀مي، دار اギカﾟضة، اﾟقاガرة،  .5

 
 
 
 
 
 
 

ヶلث: السداسゅالث 
 ヱحدة التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 ااحصゅء التطبヶボΑ فヶ العュヱヤ ااجتمゅعるΑ: اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

 
اﾟتカقيب باﾟخصوص استمارة اﾟبحث مع ギカاية اﾟتﾞوين في اﾟمادة، يصبح اﾟطاﾟب في ع｀م ااجتماع قادرا ع｀ى وسي｀ة 

     (spss) معاﾟجة و تح｀يل اﾟمعطيات في اﾟع｀وم ااجتماعية(logiciel)  وفق متط｀بات قواعد برمجيات
 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 
 أن تﾞون ﾟديギي معارف ، معرفة اساسية فيما يخص تشغيل واستعمال جギاز ااعام ااﾟيى اﾟطاﾟبدلﾞون ين أ

 ﾞما يجب ان ،カظرية اساسية ومضبوطة في ما يخص مギカجية اﾟبحث في ع｀م ااجتماع ا سيما اﾟبحث اﾟميداカي
 .يﾞون ﾟ｀طاﾟب مفاガيم اساسية في ااحصاء اﾟمطبق

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب 
 ヶبゅن كتゅاصل  +  امتحヱمت(مستمرة るمراقب) 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 
حوصلة أساسية حول م》هجية البحث  -
.   مبادئ』 و كيفية استعمال』spssالتعريف ببرمجيات معالجة و تحليل المعطيات في العلوم ااجتماعية  -
. تحليل المعطيات  م》اقشة بعض المسائل المعرفية و التعريف بانماط المتغيرات -
. معالجة المعطيات بواسطة جهاز اإعام اآلي -
. جداول التكرارات و التحليل مزدوج المتغير او ذات المتغيرين -
.  التحليل المتعدد المتغيرات -

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
ヶلث: السداسゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 تشゲيれゅバ  قゅنモヨバャや ラヲ في やゴイャやئゲ: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل
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ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

   تزΑヱد الطゅلゆ بمعゅرف قゅنヱنるΑ حヱل عゅلュ العمل تكヱن محدداれ مヰمる لمسΑرته المヰنヱ ،るΑأحد أهュ الヱボاعد 
るΑنヰته المゅرسゅممヱ تهゅΑكヱヤلس るبطゅالض. 

 
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

////////// 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ... مراقب 
ヶبゅن كتゅامتح 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 .مゅهるΑ قゅنヱن العمل ヱمصゅدره- أヱا
 .نشほة ヱتطヱر العمل - 
 .تعرΑف قゅنヱن العمل ヱتحدΑد خصゅئصه - 
 .مصゅدر قゅنヱن العمل - 
 . تطヱر تشرΑعれゅ العمل فヶ الجزائر - 

ゅΑنゅث -るΑردヘالعمل ال るعاق . 
 .تعرΑف عボد العمل ヱتحدΑد عنゅصره - 
 .أركゅن عボد العمل - 

  - ュد العボد عゅボتهلانعゅإثبヱ . 
 . حゅاれ تヱقف عاقる العمل - 
ゅلثゅالعمل- ث るر عاقゅآث. 
 .االتزامれゅ اأسゅسるΑ لヤعゅمل - 

  - るΑنヰالم れゅاالتزام るヘلゅجزاء مخ. 
 .حヱ ベヱボالتزامれゅ صゅحゆ العمل - 

  - るΑردヘالعمل ال れゅزعゅمن. 
ゅالعمل- رابع るء عاقゅヰانت :るΑدゅالع れاゅالحヱ るΑدゅر العΑغ れاゅالح. 

ゅمسゅخ -るΑردヘالعمل ال るلعاق ヶعゅااجتم ュΑالتنظ. 
 -るヘヤالمخت れゅضΑヱالتعヱ رヱاأج. 
 -ヶعゅن ااجتمゅالضم. 
 -るヘヤالعطل المختヱ بمدة العمل るصゅالخ ュゅاأحك. 

 . الヱقるΑゅ الصحヱ るΑطゆ العمل-  
ゅدسゅس -るΑعゅالعمل الجم れゅعاق. 

 -るΑبゅボكل النゅΑヰالヱ るΑعゅالعمل الجم れゅΑقゅヘات. 
 -るΑعゅالعمل الجم れゅزعゅمن. 
 
 

  :المراجع

اﾟجزائر. ديوان اﾟمطبوعات اﾟجامعية. قاカون اﾟعمل في اﾟجزائر. أحمية س｀يمان-  

- les relations collectives du travail, Ellipses Marketing,2002 
- Contrat de travail, du recrutement à la rupture, Encyclopédie Delmas,2003 
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____________________________________________________ 
ヶلث: السداسゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 ヱゅボヨャやاتيる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
-- ゆヲィヱ ヶف ヲワ ラヲムΑ リΑأ るقΑゲطャا ヶف ゲΒムヘわよ ょャゅطャا ラゅΒゎま ヴャま فギヰΑ ヲワ るΒゎاヱゅقヨャا サゅΒقョ

ヮよ ソゅخ りゅΒح ネヱゲゼョ ザΒシほゎ.  
- ヵدゅر ااقتصΑΑالتس むدゅمب ヶف ュتحك. 
 . سヱسヱΑلヱجるΑ المشゅرΑع  -

 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

/////// 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
ヶبゅن كتゅامتح. 

 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

 مفギوم اﾟمقاواتية .1
 تطور اカﾟشاط اﾟمقاواتي .2
 اﾟدور ااقتصادي، اﾟدور ااجتماعي: دور اﾟمقاواتية .3
 اﾟمقاربات .4
 اﾟتع｀يم اﾟمقاواتي واﾟروح اﾟمقاواتية .5
ة واﾟمجتمع .6  اﾟمقا゚و
ة واﾟتحديث .7  اﾟمقا゚و
ة واﾟثقافة .8   اﾟمقا゚و

  :لمراجع
1 .りゲワゅقャ؛ اりゲΒغダャا れゅハヱゲゼヨャا りارキま れراゅヰョ ؛モムΒワ ،ギヨحョ: ؛るΒよゲバャا モΒレャا るハヲヨイョ2003. 
2 .りゲワゅقャ؛ اりゲΒغダャا れゅハヱゲゼヨャا りارキま ؛るΒطバャا りギィゅョ: ؛るΒよゲバャا モΒレャا るハヲヨイョ2003. 

3 . れゅハヱゲゼヨャا りارキま؛ ヵゲΒحよ ベキゅタ ギバシprojet management  りゲワゅقャ؛ا:، るΒバョゅイャار اギャ2005ا. 
4- .りゲワゅقャ؛ اれゅハヱゲゼヨャا ユΒΒقゎヱ りارキま ؛ゲΒダル ユΒバル: ،るΑارキاإ るΒヨレわヤャ るΒよゲバャا るヨヌレヨャ2005ا .
5 . ゲゼレヤャ ベヱゲゼャار اキ ،ゴΒヨわャاヱ るジفゅレヨヤャ ヶイΒゎاゲわシا モخギョ ،りゲΒغダャا れゅハヱゲゼヨャا りارキま ،ヶレΒジحャا リジح ゥفا

 ،ヴャヱاأ るバらطャا ، ノΑコヲわャاヱ2006ラキاأر ،ラゅヨハ ،. 
6 .るジシぽヨャء اゅゼルま りرヱゲΒシ ،ヶよゅΒタ りرギレタ ،るレΒطレジق ،るΒャヱゅقヨャار اキ ،るافقゲヨャا ょΒャゅシ2009-2008، أ، 
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5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, 
mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 
5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, 
mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  
6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : 
Ed d’organisation, 2001. 
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 
 

_________________________________________________ 
ヶلث:السداسゅالث 

 ヱحدة التعュΑヤ اأفるΑボ: اسュ الヱحدة
 ................ャغる:  أィنらيャ るغる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

ュΑヤأسطر ): أهداف التع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

. تطوير إمكانيات الطالب ي اكتساب والتحكم ي لغة من اللغات اأج》بية اﾇختلفة  -
 .ليس اﾈدف من 『ذ《 اﾇادة تدريس اللغة بل إعطاء الطالب اﾇصطلحات اأساسية اﾇرتبطة بتخصص』 باللغة اﾇختارة

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

قاعدة معرفية ي اللغة اﾇدرسة ولإدارة البيداغوجية اﾅق ي اختيار اللغة أو اللغات الي يتم تدريسها شريطة أن تسمى 
 (فرنسية: لغة أج》بية – مثال  )اللغة الي درسها الطالب ي كشف ال》قاط 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
  متヱاصل

  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة
 من صاحيات اأستاذ إختيار ال》صوص والتمارين واﾇفا『يم الي تكون موضوع تطبيق ، ومكن لأستاذ تكليف الطلبة 

..... ترمة مصطلحات أو نصوص / حليل نصوص/ بطاقات قراءة : بأعمال ﾋتلفة 
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )فヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる جゅمعるΑ أخرى (

(るΑالمعن るΑمعゅالج るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

 : المヱافるボ عヴヤ اإشراف المزدヱج لヤمゅستر بعنヱان:المヱضヱع
 

 るمعゅن الجヤتع(ヶمعゅالمركز الج ヱأ)                   .جヱاإشراف المزد ヶف ゅヰعن عن رغبت 

 .المذكヱرة أعاه طるヤΑ فترة تほهΑل المゅسترالمゅستر 

 

 るمعゅن الجみر، فゅهذا اإط ヶفヱ(ヶمعゅالمركز الج ヱأ) ع من خالヱهذا المشر ベتراف: 

 

-،ュΑヤن برامج التعΑΑتحヱ ュΑء تصمゅأثن ヵإبداء الرأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ المنظمる لヰذا الغرض، -

- ،るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش 

- るΑدゅالمヱ るΑالبشر れゅΑنゅدل اإمكゅتب ヶف るهمゅالمس 

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
 :التゅرΑخ
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )ュفヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる لボطゅع  مستخد(

 (るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

 : المヱافるボ عヴヤ مشرヱع بعث تكΑヱن لヤمゅستر بعنヱان:المヱضヱع

 

 :المボدュ من
 

تعヤن مぼسسる                                               عن رغبتゅヰ فヶ مرافるボ هذا التكΑヱن المذكヱر أعاه 

 بصヘتゅヰ المستخدュ المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن 

 

 :ヱفヶ هذا اإطゅر، فみننゅ نぼكد انضمゅمنゅ إلヴ هذا المشرヱع Αヱتمثل دヱرنゅ فΑه من خال

- ،ュΑヤن برامج التعΑΑتحヱ ュΑتصم ヶف ゅنΑإبداء رأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ لヰذا الغرض، -

- るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش. 

-  ヱالتخرج أ るΑゅヰن れز مذكراゅر إنجゅإط ヶف るسسぼالم ヶن فΑالمتربص るبヤل الطゅبボع استゅل قدر المستطΑヰتس

 .فヶ إطゅر المشゅرΑع المぼطرة

 

ヶتسخ ュتΑرس ゅذهΑヘتنヱ اأهداف ベΑボمن أجل تح ゅنボتゅع ヴヤع عボت ヶالتヱ れゅΑヤذ هذه العمΑヘلتن るΑرヱالضر れゅΑنゅاإمك 

ヵى البشرヱالمستヱ ヵدゅى المヱالمست ヴヤإن ع 

 .منسゅボ خゅرجゅΑ لヰذا المشرヱع*...............(ة)ΑعΑن السΑد

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
 :التゅرΑخ

 
るسسぼمヤل ヶالرسم ュالخت: 
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V  -دヱボالع/ れゅΑقゅヘاات 
 

 ュنع  
 
 
 ا

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف ااتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 ) فヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる جゅمعるΑ أخرى (

(  るΑالمعن るΑمعゅالج るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

 : المヱافるボ عヴヤ اإشراف المزدヱج لヤمゅستر بعنヱان :المヱضヱع
 

 るمعゅن الجヤتع(ヶمعゅالمركز الج ヱأ)                   .جヱاإشراف المزد ヶف ゅヰعن عن رغبت 

 .المذكヱرة أعاه طるヤΑ فترة تほهΑل المゅسترالمゅستر 

 

 るمعゅن الجみر، فゅهذا اإط ヶفヱ(ヶمعゅالمركز الج ヱأ) ع من خالヱهذا  المشر ベتراف: 

 

-،ュΑヤن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑء تصمゅأثن ヵإبداء الرأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ المنظمる لヰذا الغرض ، -

- ، るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش 

- るΑدゅالم ヱ るΑالبشر れゅΑنゅدل اإمكゅتب ヶف るهمゅالمس 

 
 ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
 :التゅرΑخ
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )ュفヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる لボطゅع  مستخد(

 (るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

 : المヱافるボ عヴヤ مشرヱع بعث تكΑヱن لヤمゅستر بعنヱان:المヱضヱع

 

 :المボدュ من
 

تعヤن مぼسسる                                               عن رغبتゅヰ فヶ مرافるボ هذا  التكΑヱن المذكヱر أعاه 

 بصヘتゅヰ المستخدュ المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن 

 

 :ヱفヶ هذا اإطゅر، فみننゅ نぼكد انضمゅمنゅ إلヴ هذا المشرヱع Αヱتمثل دヱرنゅ فΑه من خال

- ،ュΑヤن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑتصم ヶف ゅنΑإبداء رأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ لヰذا الغرض ، -

-  るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش. 

-  ヱالتخرج أ るΑゅヰن れز مذكراゅر إنجゅإط ヶف るسسぼالم ヶن فΑالمتربص るبヤل الطゅبボع استゅل قدر المستطΑヰتس

 .فヶ إطゅر المشゅرΑع المぼطرة

 

ヶتسخ ュتΑرس ゅذهΑヘتنヱ اأهداف ベΑボمن أجل تح ゅنボتゅع ヴヤع عボت ヶالت ヱ れゅΑヤذ هذه العمΑヘلتن るΑرヱالضر れゅΑنゅاإمك 

ヵى البشرヱالمستヱ ヵدゅى المヱالمست ヴヤإن ع 

 .منسゅボ خゅرجゅΑ لヰذا المشرヱع*...............(ة)ΑعΑن السΑد

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
  :التゅرΑخ

 
るسسぼمヤل ヶالرسم ュالخت: 

 
 

 
 


