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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 الヰヘرس
 

 
I- سترゅف المΑتعر るقゅبط-------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1
 --------------------------------------------المشゅركヱن فヶ التほطΑر   -2
 ---------------------------------------------إطゅر ヱأهداف التكΑヱن -3
 --------------------------------------شرヱط االتحベゅ  .أ 
 ゆ. نΑヱأهداف التك-------------------------------------------- 
 ------------------------------------ الボدراれ المستヰدفる المぼهاヱ れ .ج 
 ----------------------------الボدراれ الجヱ るΑヱヰالヱطنるΑ لゅボبるΑヤ التشغΑل .د 
 -----------------------------------الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى .ه 
 ヱ.  نΑヱع التكヱمشر るبعゅمت れشراぼم----------------------------------- 
  ------------------------------------------قدراれ التほطΑر .ز 
 -----------------------------------------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 ااختصゅص  - أ

ゆ-ヶرجゅر الخΑطほالت------------------------------------ 
 ------------------------------------------اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة-5

 --------------------------------- المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ  .أ 
 ゆ. れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتكヱ ن التربصΑدゅΑم ---------------------------- 
 --------------------------------مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن فヶ المゅستر .ج 
 -------------------------------مشゅرΑع البحث لدعュ التكΑヱن  فヶ المゅستر .د 
 ---------------- 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 

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

 -------------------------------------------------السداسヶ اأヱل -1
2- ヶنゅالث ヶالسداس------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------السداسヶ الثゅلث -3
 ------------------------------------------------السداسヶ الرابع -4
 --------------------------------------------حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن -5

 

IIIدةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن  

IV -دヱボالع/れゅΑقゅヘاات---------------------------------------------  
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطゅقる تعرΑف المゅستر
 (  ヵرゅإجب れゅنゅكل الخ るتعبئ) 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 عュヤ النヘس ヱعュヱヤ التربるΑ:قس  ュ العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑااجتمゅعるΑ:ك  るΑヤ 2جامعة الدكتور محمد لمين دباغين سطيف: تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1
 

 :(*)المشゅركヱن فヶ التكΑヱن - 2
: المぼسسれゅ الجゅمعるΑ اأخرى- 

 -  るري  قسنطينヱمنت るمعゅج
برج بヱعريريج – جゅمعる محمد البشير اإبراهيمي - 
 -  るتنゅب るمعゅج
جゅمعる بسكرة  - 
جゅمعる اュ البヱاقي  - 

: المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 
-  るالتربي るمديري
 مديريる التكヱين المヰني -
-   るضゅالري ヱ ゆゅالشب るمديري 

 مديريる الصحヱ る السكゅن     -  
شركる سヱنヤغゅز الحゅسي  سطيف     -  

  -    るمヤس  العゅزة القيヰأج るعゅصن るشرك
شركる ااسمنれ  عين الكبيرة    -  
 شركる صنゅعる الヱヤالゆ  عين الكبيرة   -    

مؤسسる الريゅض    سطيف       - 
 

 - ゆنゅن اأجヱΑلヱء الدゅجد  : الشركヱΑ ا
 

  ベالماح ヶن فΑヱلتكゅب るصゅالخ れゅΑقゅヘإدراج اات. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

ラاギيヨャا:  
 るاعيヨااجت ヱ るاإنساني ュヲヤعャا 

: اャتガصـــــــــــص
 モヨعャا ヱ ユيヌتنャنفس  اャا ユヤع 

 

 

: اャتガصــــــــــــــص
 عユヤ اャنفس اャعياキي

 
 مكゅنる المشرヱع: التنظュΑ العュゅ لヤتكΑヱن

 
 

 ヴلヱاأ るالسن
 

 

 

 

 

 るΑنゅالث るالسن 
   

るــــــــــــــــــــらشعャا                        :
                   عユヤ اャنفس

 

 

        るلثゅالث るالسن                                                        
 

 

 

 

 

 

                                                  المشرヱع المボترح لヤمゅستر
 

:                                            اヨャاستـــــــــــــــر
     るشريらャا キارヲヨャتسيير ا ヱ ユيヌتنャا ヱ モヨعャنفس اャا ユヤع                                                   

 
 
 

 
 
 

  : إطゅر ヱأهداف التكΑヱن-3
 るـΑأهم ヴヤع ヶنゅط اإنسـゅلنشـゅب るـヤالص れذا るـヘヤن المختΑدゅΑلمゅن بヱرسゅالممヱ نヱΑمΑدゅاأك ベヘتΑ

 れゅدة المخرجヱجـ ベΑボتح ヶف るـΑارد البشرヱكذا الم ヱ العمل ヱ ュΑس التنظヘالن ュヤر عヱد るΑرヱمحヱ
ヱعΑヤـه تزداد قΑمる المヱارد البشرΑـる " إنتゅجヶ أヱ خدمゅتヶ " مヰمـゅ كゅنれ طبΑعـる النشـゅط الممـゅرس 

بمボدار فعゅلΑـる أدائـゅヰ لمختヤف اأدヱار التـヶ تتطヤبـゅヰ المヰـュゅ المヱكるヤ لゅヰ ،غΑر أنه لن Αبヤـغ الヘرد 
 ベفヱ ، اأداء ヶف るΑلـゅعヘى الヱمستـ–るヘヤالمخت ゅـヰشراتぼعن -  م ヱ سهヘعن ن ゅالرض ベΑボتح ゅنمヱد

 ゅヰرسゅمΑ ヶالت るنヰر المゅإط ヶطه فゅنش .ヶヤΑ ゅمΑن فΑヱد أهداف هذا التكΑمكن تحدΑ هΑヤع ヱ :
ゆلゅالط ゆゅإكس ヴن إلΑヱمن خال هذا التك るدفヰرف المستゅالمع ヱ れءاゅヘالك ュص أهΑخヤمكن تΑ :

 :مجمヱعる من المعゅرف تتعベヤ بـ-أ 
-  るΑارد البشرヱالم れداخل إدارا ゅヰل بヱالمعم れゅΑجΑااسترات ヱ れゅΑالنظر
ヱ تكΑΑف الヱظゅئف لأفراد  (مجゅل التكΑヱن)معヱヤمれゅ حヱل كるΑヘΑ تكΑΑف اأفراد لヱヤظゅئف  -

(ゅΑمヱنヱل اارغゅمج) 
-  れゅبヤء متطヱض ヶء اأفراد فゅボانت ヱ ヶنヰه المΑجヱالت ヱ دゅل اإرشゅل مجヱح れゅمヱヤمع

 الヱظゅئف
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-  るΑارد البشرヱر المΑΑل تسゅمج ヶف ゅヰヘΑظヱت ヱ نΑヱالتك ヱ ュヤالتع れゅΑل نظرヱح れゅمヱヤمع
 الخ...

-  ヱ ءゅاإحص ヱ ヶاآل ュاإعا れاゅمج ヶف るـΑفゅاستكش ヱ るـΑفゅボث れゅمـヱヤمع ポكذل ヱ ــراΑأخ ヱ
るغヤال ヱ るΑجヰالمن. 

ゆ  -بـ ベヤتتع れءاゅヘمن الك るعヱمجم: 
كゅヘءة تヱظΑف تボنれゅΑ اختゅΑر ヱ اختゅヘء اأفراد من خال ااختبゅراれ المنゅسبる فヶ مجゅل   -

るΑارد البشرヱإدارة الم ヱ العمل ヱ ュΑس التنظヘالن ュヤع .
كゅヘءاれ اختゅΑر التكΑヱن المنゅسゆ لمجمヱعる من اأفراد فヶ ضヱء متطヤبれゅ الヱظゅئف  -

るدفヰالمست. 
-  るヘط بصΑالمح ヱ ف العملヱف ظرΑΑل تكヱح るسヱمヤم れゅقتراحゅب ベヤتتع るΑمヱنヱارغ れءاゅヘك

 ،るΑمل الجسمゅالع れقدرا ヴإل るمゅعるΑسヘالنるΑヤボالع ヱ . 
كゅヘءاれ تتعベヤ بみدارة ヱ تسΑΑر التغΑـر فヶ المぼسسる من خال استعمゅل تボنΑـれゅ التكΑف  -

るمヱゅボالم るلجゅمع ヱ   رΑتغヤل. 
كゅヘءاれ تتعベヤ بゅلボدرة عヴヤ تحΑヤل منゅصゆ العمل ヱ قدراれ اأفراد بغるΑ المヱاءمる بΑن  -

 .متطヤبれゅ الヱظゅئف ヱ قدراれ اأفراد
-                 れゅنゅΑبヤل るـΑئゅاإحص るلجـゅالمع ヱ ヶاآل ュل اإعـاゅستعمـゅب ベヤتتع れءاゅヘك ポكذل ヱ راΑأخ ヱ

ヶدانΑاقع المヱال ヶف るΑرنسヘال るغヤف الΑظヱت ヱ. 
ゆلゅالط ゆゅإكس ヴن إلΑヱمن خال هذا التك るدفヰرف المستゅالمع ヱ れءاゅヘالك ュص أهΑخヤمكن تΑ      :

 :مجمヱعる من المعゅرف تتعベヤ بـ- 1
-  るΑارد البشرヱالم れداخل إدارا ゅヰل بヱالمعم れゅΑجΑااسترات ヱ れゅΑالنظر
ヱ تكΑΑف الヱظゅئف لأفراد  (مجゅل التكΑヱن)معヱヤمれゅ حヱل كるΑヘΑ تكΑΑف اأفراد لヱヤظゅئف  -

(ゅΑمヱنヱل اارغゅمج) 
-  れゅبヤء متطヱض ヶء اأفراد فゅボانت ヱ ヶنヰه المΑجヱالت ヱ دゅل اإرشゅل مجヱح れゅمヱヤمع

 الヱظゅئف
-  るΑارد البشرヱر المΑΑل تسゅمج ヶف ゅヰヘΑظヱت ヱ نΑヱالتك ヱ ュヤالتع れゅΑل نظرヱح れゅمヱヤمع

 الخ...
-  ヱ ءゅاإحص ヱ ヶاآل ュاإعا れاゅمج ヶف るـΑفゅاستكش ヱ るـΑفゅボث れゅمـヱヤمع ポكذل ヱ ــراΑأخ ヱ

るغヤال ヱ るΑجヰالمن. 
 :مجمヱعる من الكゅヘءاれ تتعベヤ بـ-  2

كゅヘءة تヱظΑف تボنれゅΑ اختゅΑر ヱ اختゅヘء اأفراد من خال ااختبゅراれ المنゅسبる فヶ مجゅل   -
るΑارد البشرヱإدارة الم ヱ العمل ヱ ュΑس التنظヘالن ュヤع .

كゅヘءاれ اختゅΑر التكΑヱن المنゅسゆ لمجمヱعる من اأفراد فヶ ضヱء متطヤبれゅ الヱظゅئف  -
るدفヰالمست. 

-  るヘط بصΑالمح ヱ ف العملヱف ظرΑΑل تكヱح るسヱمヤم れゅقتراحゅب ベヤتتع るΑمヱنヱارغ れءاゅヘك
 ،るΑمل الجسمゅالع れقدرا ヴإل るمゅعるΑسヘالنるΑヤボالع ヱ . 

كゅヘءاれ تتعベヤ بみدارة ヱ تسΑΑر التغΑـر فヶ المぼسسる من خال استعمゅل تボنΑـれゅ التكΑف  -
るمヱゅボالم るلجゅمع ヱ رΑتغヤل. 
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كゅヘءاれ تتعベヤ بゅلボدرة عヴヤ تحΑヤل منゅصゆ العمل ヱ قدراれ اأفراد بغるΑ المヱاءمる بΑن  -
 .متطヤبれゅ الヱظゅئف ヱ قدراれ اأفراد

-                 れゅنゅΑبヤل るـΑئゅاإحص るلجـゅالمع ヱ ヶاآل ュل اإعـاゅستعمـゅب ベヤتتع れءاゅヘك ポكذل ヱ راΑأخ ヱ
ヶدانΑاقع المヱال ヶف るΑرنسヘال るغヤف الΑظヱت ヱ. 

 
 

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) 

 = るΑارد البشرヱر المΑΑتس ヱ ュΑالتنظ ヱ س العملヘالن ュヤد ع ュ ل るΑمΑدゅنس  اكゅسΑل
 .   اﾟعمل و اﾟتカظيم ع｀م اカﾟفستخصـصد .ュ.لΑسゅنس أكゅدΑمΑـる ل=   
   = ュΑالتنظ ヱ ـس العمــلヘالن ュヤع ヶكΑنس كاسゅسΑل

 
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 ) 

 عヱمشرヤل るمゅاأهداف الع : 

يهدف اﾟتﾞوين في ع｀م اカﾟفس اﾟتカظيم و اﾟعمل  إﾟى إعداد إطارات ﾞفئة ع｀ميا تستجيب إﾟى    
:  متط｀بات اﾟتカمية اﾟوطカية وقادرة ع｀ى 

ز تﾞوين، مصカع،مستشفى ،جامعة)تشخيص مشﾞات اﾟفرد واﾟمؤسسة    *   (،م゙ر
اカجاز اﾟبحث اﾟع｀مي واﾟتمﾞن من استخدام اﾟمカهج اﾟع｀مي بفعاﾟية في اﾟميدان ﾟ｀مساهمة في    * 

. تطوير اﾟمؤسسات ااجتماعية وااقتصادية وترقيتها
: تأهيل حام｀ي اﾟماستر في ع｀م اカﾟفس اﾟتカظيم و اﾟعمل ﾟمواص｀ة اﾟمسار اأﾞاديمي اﾟبحثي   * 
ケتوراﾞد. 

 ( 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
اختصاص )من أهم اﾟقدرات و اﾞﾟفاءات اﾟمط｀وبة جهويا و وطカيا و اﾟتي تزيد خريجي هذا اﾟتﾞوين

: حظوظا ﾟ｀توظيف ما ي｀ي (في ع｀م اカﾟفس اﾟتカظيم و اﾟعمل
اﾟقدرة ع｀ى تح｀يل مカاصب اﾟعمل و تحديد متط｀بات اﾟوظائف - 
. اﾟقدرة ع｀ى تح｀يل قدرات اأفراد في ضوء متط｀بات اﾟوظائف بهدف اﾟمواءمة بيカهما- 
. اﾟقدرة ع｀ى اカتقاء أص｀ح اأفراد و أﾞفئهم ﾟشغل اﾟوظائف اﾟتي تتカاسب مع قدراتهم- 
. اﾟقدرة ع｀ى إدارة و تسيير اﾟتغير في اﾟمؤسسة من خال معاﾟجة اﾟمقاومة و تسيير اﾟصراعات- 
. اﾟقدرة ع｀ى تسيير اأفراد من خال استعمال اأس｀وب اﾟقيادي اﾟمカاسب في اﾟمؤسسة- 
اﾟقدرة ع｀ى تطوير اﾟموارد اﾟبشرية من خال اختيار اﾟتﾞوين اﾟمカاسب و ااستراتيجيات اカﾟابعة - 

 من اカﾟظريات اﾟمتع｀قة بخ｀ق اﾟدافعية و اﾟرضا في اﾟعمل ﾟدى اافراد



9 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ        :       るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 :الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- هـ 
-  るΑارد البشرヱر المΑΑتس ヱ س العملヘالن ュヤع .
-  ヶمヤر البحث العゅمس るヤاصヱم(راهヱدكت). 
ヱ -نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم : 

ヶヤΑ ゅع مヱالمشر るبعゅمت れشراぼم ュلعل من أه :
نヱعるΑ المぼطرΑن المتخصصΑن المشゅركΑن فヶ التكΑヱن  -
 نヱعるΑ الヱسゅئل المختヱ るヘヤ الضرヱرるΑ لنجゅح هذا التكΑヱن -
 درجる استボطゆゅ الطヤبる عبر السنヱاれ من طرف هذا التكΑヱن -
 مدى رضゅ المتكヱنΑن من الطヤبる فヶ هذا ااختصゅص -
 مدى تヱظΑف خرΑجヶ هذا ااختصゅص  -

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

   طゅل45ゆإن قدراれ التほطΑر لヰذا التكΑヱن تمكن من إدمゅج 
 
 
 



10 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ             :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ        :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



12 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ        :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

ヶرجゅر الخΑطほالت 
ゅヰل るبعゅالت るسسぼضر بسكرة :         المΑمحمد خ るمعゅج   

 

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 

، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرةأستゅذ عュヤ النヘس التنظヱ ュΑ العمل  دكتヱراه عュヱヤ تヱرΑرれΑ نヱر الدΑن 
れゅالتربص 

 

، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرةأستゅذ عュヤ النヘس التربヵヱ  دكتヱراه دヱلる  جゅبر نصرالدΑن 
れゅالتربص 

 

      
 

ゅヰل るبعゅالت るسسぼالم    :ヶاقヱالب ュا ヵدΑヰبن م ヶالعرب  るمعゅج  
 

ゆボヤالヱ ュدة التدرج  ااسゅヰبعد التدرج   التخصص+ الش ゅدة مゅヰالتخصص+ الش  るالتدخل الرتب るعΑطب*  التヱقΑع 
، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرة أستゅذ عュヤ النヘس التنظヱ ュΑ العمل دكتヱراه دヱلる نبΑل بヱزΑد 

れゅالتربص 
 

، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرة أستゅذ محゅضر أ عュヤ النヘس التنظヱ ュΑ العمل دكتヱراه عュヱヤ زرزヱر احمد 
れゅالتربص 

 

، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرة أستゅذ  محゅضر أ عュヤ النヘس التنظヱ ュΑ العمل دكتヱراه عュヱヤ خاصヶ مراد 
れゅالتربص 

 

 

ゅヰل るبعゅالت るسسぼالم   :るヤΑف المسゅΑضヱمحمد ب るمعゅج 
 

ゆボヤالヱ ュدة التدرج  ااسゅヰبعد التدرج   التخصص+ الش ゅدة مゅヰالتخصص+ الش  るالتدخل الرتب るعΑطب*  التヱقΑع 
، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرة أستゅذ  عュヤ النヘس العمل ヱ التنظュΑ دكتヱراه عュヱヤ ضゅΑف زΑن الدΑن  

れゅالتربص 
 

، تほطΑر تطبベΑ/محゅضرة أستゅذ محゅضر أ عュヤ النヘس العمل ヱ التنظュΑ دكتヱراه عュヱヤ مجゅهدヵ الطゅهر 
れゅالتربص 

 

 

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  *



13 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ             : るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                         

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



14 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ        :     るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                     

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 : مشゅرΑع البحث الداعمる لヤتكΑヱن المボترح- د 
 

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
 

 80تتヱفر كるΑヤ العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑ ااجتمゅعるΑ عヴヤ  قゅعる كبΑرة مجヰزة بほجヰزة الكمبヱΑتر بعدد 

.      جゅヰز مع ヱصゅヰヤ بشبكる اانترنれ، بゅإضゅفる  إلヴ  مكゅتゆ لأسゅتذة المشرفΑن عヴヤ التكΑヱن 

  るبヤء الطゅボالت ヱ رة لإشرافΑكب るعゅق ヱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



15 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ        :     るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                     

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
 (سداسれゅΑ (4)الرجゅء تボدュΑ بطゅقれゅ اأربع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ      :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
 

 .علم النفس العمل وتسيير الموارد البشرية: علم النفس  تخصص:شعبة 

: السداسヶ اأヱل - 1
 

ユيヤتعャا りギحヱ 

اャحجユ اャساعي 
 اャسギاسي 

 اャحجユ اャساعي اأسヲらعي

モョعاヨャا りギاأرص 

ユتقييャا ネヲن 

14-16 ネヲらأس  りحاضرョ るヰجヲョ メاヨأع  メاヨأع
るيقيらتط 

 メاヨأع
ンأخر 

モاصヲتョ ラتحاョا 

    るاأساسي ユيヤتعャا れاギحヱ 180 0620 09 13.30  06  س   

 りキاヨャ1ا:るΑارد البشرヱر المΑΑ05 03 3.00  1.30 1.30 45 1 تس モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا :れゅمنظمヤل ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ع モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ3ا:るΑمΑالتصم ゅΑمヱنヱ05 02 3.00  1.30 1.30 45  اأرغ モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ4ا :ヵدゅس ااقتصヘالن ュヤ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ع モاصヲتョ ラتحاョا 

るجيヰنヨャا ユيヤتعャا れاギحヱ 90  3.00 3.00  04.30 04 07   

 りキاヨャالبحث:1ا れゅΑنボتヱ るΑجヰ04 02 3.00  1.30 1.30 45 1 من モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا : ゆصゅمن るدراسヱ ل العملΑヤ03  02 3.00  1.30 1.30 45 تح モاصヲتョ ラتحاョا 

るشافيムااست ユيヤتعャا れاギحヱ 45 3.00   3.00 02 02   

 りキاヨャع :1اヱء المشرゅبنヱ ヶنヰه المΑجヱ01 01 1.30   1.30 22,30 الت  ラتحاョا 

 りキاヨャالعمل 2ا れゅعاقヱ نヱنゅ01 01 1.30   1.30 22,30 ق  ラتحاョا 

るاأفقي ユيヤتعャا りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 りキاヨャ1ا :るيらاأجن るغヤャ01 01 150  1.30  22,30 ا モاصヲتョ  

   ョ1 337.30 12.00 10.30  315.00 16 30جネヲヨ اャسギاسي 

 
 

 
 
 



17 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ         :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 .علم النفس العمل وتسيير الموارد البشرية: علم النفس  تخصص:شعبة 

1- ヶنゅالث ヶالسداس: 
 

ユيヤتعャا りギحヱ 

اャحجユ اャساعي 
 اャسギاسي 

 اャحجユ اャساعي اأسヲらعي

モョعاヨャا りギاأرص 

ユتقييャا ネヲن 

14-16 ネヲらأس  りحاضرョ るヰجヲョ メاヨأع  メاヨأع
るيقيらتط 

 メاヨأع
ンأخر 

モاصヲتョ ラتحاョإ 

    るاأساسي ユيヤتعャا れاギحヱ 180 0620 09 13.30  06  س   

 りキاヨャ1ا:るΑارد البشرヱر المΑΑ05 03 3.00  1.30 1.30 45 2 تس モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا :ヶمΑالتنظ ポヱヤ05 02 3.00  1.30 1.30 45 الس モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャاأ :3ا るΑالمعرف ゅΑمヱنヱ05 02 3.00  1.30 1.30 45 رغ モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャف: 4اΑظヱالت れゅΑنボتヱ ヶنヰر المゅΑ05 02 3.00  1.30 1.30 45 اإخت モاصヲتョ ラتحاョا 

るجيヰنヨャا ユيヤتعャا れاギحヱ 90  3.00 3.00  04.30 04 07   

 りキاヨャالبحث:1ا れゅΑنボتヱ るΑجヰ04 02 3.00  1.30 1.30 45 2 من モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا :ヶボΑء التطبゅ03  02 3.00  1.30 1.30 45 اإحص モاصヲتョ ラتحاョا 

るشافيムااست ユيヤتعャا れاギحヱ 45 3.00   3.00 02 02   

 りキاヨャي ا :1اヨيヌتنャا メاتصا(اريらإج) 01 01 1.30   1.30 22,30  ラتحاョا 

 りキاヨャي: 2اヨيヌレわャا ネصراャا りدارま 22,30 1.30   1.30 01 01  ラتحاョا 

 りدゅヨャئف : 3اゅظヱال ュΑΑボرتΑΑتسヱرヱ01 01 1.30   1.30 22,30  اأج  ラتحاョا 

るاأفقي ユيヤتعャا りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 りキاヨャ1ا :るيらاأجن るغヤャ01 01 150  1.30  22,30 ا モاصヲتョ  

   ョ2 337.30 12.00 10.30  315.00 16 30جネヲヨ اャسギاسي

るدة : ماحظゅر المゅΑ2اخت ヱ3 اるΑفゅحدة اإستكشヱمن ال  .
 

 



18 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ         :                                                                         るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 .علم النفس العمل وتسيير الموارد البشرية: علم النفس  تخصص:شعبة 

:   السداسヶ الثゅلث - 3
 

ユيヤتعャا りギحヱ 

اャحجユ اャساعي 
 اャسギاسي 

 اャحجユ اャساعي اأسヲらعي

モョعاヨャا りギاأرص 

ユتقييャا ネヲن 

14-16 ネヲらأس  りحاضرョ るヰجヲョ メاヨأع  メاヨأع
るيقيらتط 

 メاヨأع
ンأخر 

モاصヲتョ ラتحاョإ 

    るاأساسي ユيヤتعャا れاギحヱ 180 0620 09 13.30  06  س   

 りキاヨャ1ا:れءاゅفムャير اヲطゎヱ るيレヰヨャا れراゅسヨャسيير اゎ 45 1.30 1.30  3.00 03 05 モاصヲتョ ラتحاョا 
 りキاヨャ2ا :るيヨيヌレわャا りدゅقيャ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ا モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ3ا: るيらدريわャرامج اらャيم اヨصゎヱ リيヲムわャا るدسレ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ه モاصヲتョ ラتحاョا 
 りキاヨャر  :4اゅاأخط りدارまモヨバャفي ا るيハゅヨわاإج るفسيレャ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ا モاصヲتョ ラتحاョا 

るجيヰنヨャا ユيヤتعャا れاギحヱ 90  3.00 3.00  04.30 04 07   

 りキاヨャ1ا: るجيヰレم れゅقيわヤ04 02 3.00  1.30 1.30 45 م モاصヲتョ ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا :ゆヲسゅحャفي ا るئيゅرامج اإحصらャيق اらطゎ 45 1.30 1.30  3.00 02  03 モاصヲتョ ラتحاョا 

るشافيムااست ユيヤتعャا れاギحヱ 45 3.00   3.00 02 02   

 りキاヨャ1ا: るわيャヱゅقヨャري(اゅらجま) 22,30 1.30   1.30 01 01  ラتحاョا 

 りキاヨャ2ا  :モヨバャا ラفي ميدا りدヲجャا りدارま 22,30 1.30   1.30 01 01  ラتحاョا 
 りキاヨャي: 3اヨيヌレわャغيير اわャا りدارま 22,30 1.30   1.30 01 01  ラتحاョا 

るاأفقي ユيヤتعャا りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 りキاヨャ1ا :るيらاأجن るغヤャ01 01 150  1.30  22,30 ا モاصヲتョ  

   ョ3 337.30 12.00 10.30  315.00 16 30جネヲヨ اャسギاسي 

るدة : ماحظゅر المゅΑ2اخت ヱ3 اるΑفゅحدة اإستكشヱمن ال  .
 
 



19 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ      :       るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                   

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
 

: السداسヶ الرابع - 4
العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑاإجتمゅعるΑ :المΑدان 
 るالشعب: るΑعゅإجتم ュヱヤس - عヘالن ュヤع

عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ : التخصص
تربص فヶ مぼسسΑ るتヱج بمذكرة تنゅقش 

 
  ヶعゅالس ュالحج

ヶعヱمل اأسبゅاأرصدة المع 

 ヶ18 12 18 (مذكرة تخرج)العمل الشخص 
 るمتخصص れゅΑボتヤ06 2 03م 

 ヶدانΑ06 2 03تربص م 
 ヶع السداسヱ30 16 360 4مجم 

 
 
 
 :حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن-5
Αرجヴ ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبれゅボΑ،  لヤسداسれゅΑ اأربعる بゅلنسبる لمختヤف ) 

ヶلゅل التヱالجد ゆحس ュΑヤالتع れحداヱ)  
 

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

れ 
 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 6 6 120

 لكل اأرصدة%  70% 20% 5% 5% 100%
ュΑヤحدة تعヱ 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
  1 تسΑΑر المヱارد البشرるΑ:اسュ المゅدة

 05 :الرصΑد
 03 :المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 るΑارد البشرヱر المΑΑلس れゅΑاإستراتجヱ れゅΑالنظر ュأه ヴヤحدة عヱته الゅヰمن خال دراسته ل ゆلゅتعرف الطΑ     
れゅالمنظم ヶف. 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
るΑارد البشرヱر المΑΑلتس るΑسゅاأس むدゅلمبゅب ゆلゅن الطヱكΑ أن      .

 
 :محتヱى المゅدة

 المدخل -
- るΑارد البشرヱر المΑΑر تسヱمراحل تط 
- るΑارد البشرヱئف المゅظヱ 
 .نظرれゅΑ التسΑΑر -

ュΑΑボالت るボΑطر :
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
 تسر اﾇوارد البشرية ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية الطبعة الثانية اﾄزائر  (2014)نوري م》ر  -

 إدارة اﾇوارد البشرية دار البداية ناشرون و موزعون الطبعة اأو{ ااردن ﾊ(2012)مد سرور اﾅريري  -

 . ، دار الغرب لل》شر و التوزيع، و『ران3 التسير البشري، ط مبادئ( 2008)بوفلجة غياث  -

عام الكتب : إربد . مدخل اسراتيجي :  إدارة اﾇوارد البشرية (2006 ).حرحوش ، عادل صاح . السام ، مؤيد سعيد و د  -
  .اﾅديث

حجازي . [ن .د  ]: الرياض . ﾎو مدخل اسراتيجي متكامل :  إدارة اﾇوارد البشرية (.2005 ).القحطاي ، ﾊمد بن دليم  -
 .دار الوفاء : اإسك》درية .  إدارة اﾇوارد البشريةﾊ ،.( 2005.)مد حافظ

 .دار اﾇسرة لل》شر والتوزيع : عمان .  إدارة اﾇوارد البشرية (.2006 ). .اﾆرشة ، ياسن كاسب . مود ، خضر كاظم و د  -

 اﾇكتب اﾄامعي اﾅديث ، : اإسك》درية .  إدارة اﾇوارد البشرية (.2007 ).عبد الباقي ، صاح الدين و آخرون  -

 .الدار اﾄامعية:  اإسك》درية (.1999 ).إدارة اﾇوارد البشرية . ما『ر ، أمد  -
 

- Ben Raouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines. OPU -Alger 
 

- Lévy-Leroyer C, Huteau M, Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du 
travail . éditions d’Organisation –Paris. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

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منظمれゅ  :اسュ المゅدة

 05 :الرصΑد
 02 :المعゅمل

 
 

ュΑヤأهداف التع :るداخل المنظم ヶعゅعل اإجتمゅヘالتヱ れゅذج العاقゅنمヱ لゅل أشكΑヤتحヱ ュヰف 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
ヶعゅس اإجتمヘالن ュヤع れゅΑنظرヱ ュΑهゅヘالتمكن من م      . 

 
: محتヱى المゅدة

- ヶمΑهゅヘمدخل م 
 (مヱヰヘمゅヰ، خصゅئصゅヰ، عヱامل ヱمراحل تشكゅヰヤ)جمゅعる العمل  -
- るعゅالجمヱ ردヘن الΑب るالعاق るΑجヱلヱكΑس(るعゅالجم るΑكΑمゅنΑد) 
 عاقる المنظمる بゅلمحΑط -
- るداخل المنظم ヶعゅعل ااجتمゅヘالت れゅΑヤعم(ملゅفس، الصراع، التكゅن، التنヱゅالتع) 

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ . 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

- Eva Drozda-Senkowska.(2006).Psychologie sociale expérimentale, 2 em édition, 
Armond Colin,Paris,France. 

- Gustave-Nicolas Fischer.(2015).les concepts fondamentaux de la psychologie 
sociale,5 me édition, Dunod. Paris, France. 

- Baggio S.(2006). Psychologie sociale, de Boeck Bruxelles 
- Robert J. Vallerand.(2006) :Les fondements de la psychologie sociale, Québec: 

Gaetan Morin. 
- ベر العاΑ(2009).بش .るمゅالع れゅالمنظم ヶل فゅع. ااتصΑزヱالتヱ نشرヤل るΑمヤالع ヵرヱزゅن: دار البゅعم -

 .اأردن
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 اأرغヱنヱمゅΑ التصمΑمるΑ :اسュ المゅدة

 05 :الرصΑد
 02 :المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 ゅヰنヱヤستعمΑ نΑمع اأفراد الذ れزاΑヰالتجヱ れف اآاΑΑمبدأ تك ベΑボلتح るΑمヤالع れاヱالخط ゆلゅالط ュヰヘΑ أن. 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
أن Αكヱن الطゅلゆ متمكنゅ من المヱاءمる مゅ بΑن مختヤف الطゅقヱ れゅاأبعゅد الجسمるΑ لأفراد ヱالヱسゅئل ヱاأجヰزة 

  ヶنヰط المΑالمح ヶف るヤالمستعم .
 

 :محتヱى المゅدة
 .النشほة ヱ التطヱر -
- るن، آلゅإنس ベنس ュΑتصم. 
- ュالتحك れاヱأدヱ زة العرضヰأج 
- るΑمترヱاأنترب(るΑボΑزΑヘف الヱن، الظرゅد الجسد لإنسゅس أبعゅΑق) 
- ヶمヱنヱالتدخل اأرغ 
- ヶجヱلヱΑزΑヘء الゆالع 
- ゅΑمヱنヱاأرغ れاゅاستعم 
- ュلゅالع ヶف ゅΑمヱنヱاأرغ ュذج استخداゅعرض بعض نم 

ュΑΑボالت るボΑطر :
 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ .

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

–جامعة اإسك》درية – كلية رياض اأطفال  (أسس』 وتطبيقات』  )علم ال》فس الص》اعي  : (2001)أشرف ﾊمد عبد الغي -
 .أفريل – العدد اأول - سيكولوجيا–  سيكولوجيا العمل (2005 ).بوبكر م》صور 

    . العمل البشري الطبعة الثانية،  دار الغرب لل》شر والتوزيع(.2004 ).بوحفص مباركي -

.  علم ال》فس اﾇهي، دار الشروق لل》شر والتوزيع، عمان ، ااردن.(2010).امد امد حرزاه  -
- Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse universitaire de 

France, 1988 
- Montmollin M. de (1995). Ergonomie du travail mental. Octarès Edition, Toulouse.  
- Montmollin M. de (1997). Charge de travail. In Vocabulaire de l’ergonomie, ed M. de 

Montmollin, 2e Edition, p. 42-44. Octarès Edition, Toulouse. 
- Neboit M., Vézina M. (2002). Chapitre introductif - Évolutions du travail, santé psychique et 

stress : points de repères. In Stress au travail et santé psychique, M. Neboit et M. Vézina, p. 25-44. 
Octarès Éditions, Toulouse. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

  عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ:عنヱان المゅستر -

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

 05 :الرصΑد
 02 :المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :ポヤヰالمست るΑجヱلヱكΑس ヴヤع ゆلゅتعرف الطΑ أن 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 ヶنゅاإنس ポヱヤالس むدゅمن مب ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن      
 

: محتヱى المゅدة
- ヵدゅس ااقتصヘالن ュヤع ヴمدخل إل 
- ヶاكヰااست ポヱヤالس 
 أهمるΑ دراسる السポヱヤ ااستヰاكヶ بゅلنسبる لヤمستヤヰكΑن -
- ヶاكヰااست ポヱヤالس ヶثرة فぼامل المヱالع 
- ヶاكヰااست ポヱヤالسヱ ベΑヱالتس 
- ヶرار الشرائボذ الゅاتخ 
- ヵدゅس ااقتصヘالن ュヤع れゅΑتحد 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

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

 .بروت- لب》ان. اﾇكتبة الشرقية. أطلس علم ال》فس. (2003). انطوان اﾈاشم -

 دار ال》هضة اﾇصرية. الربية اإقتصادية ي اإسام. (1992)عبودة عبد الغي  -

 اﾄزائر(. غر م》شورة)رسالة دكتورا《. دور ااتصال التصويقي ي اﾇؤسسات اإقتصادية وتطور《. (2005).فريديكورتل -

 اأردن. دار وائل لل》شر والتوزيع. مبادئ التسويق.ﾊ .(2005)مود رضوان العمر -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر

ヶل : السداسヱاأ
 التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 1 منヰجヱ るΑتボنれゅΑ البحث:اسュ المゅدة

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: ヶف るΑمヤث العヱإعداد البح ヶن فΑحثゅء البゅأخط ヴヤالتعرف عヱ البحث れゅΑنボحث من تゅتمكن البΑ أن 

 ゅヰヤف مراحヤمخت  ゅヰΑدゅヘت るΑヘΑكヱ 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع:ヶمヤالبحث الع れاヱمن خط ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن 

: محتヱى المゅدة
 -るΑجヰالمن ヴمدخل إل 
 -るΑلゅاإشك 
 فرضれゅΑ البحث- 
 مゅヘهュΑ البحث- 
الヱصヶヘ، التجرΑبヶ،  : منゅهج البحث- 

- ゅرهΑدボت ゆΑلゅأسヱ るنΑゅالمع るΑنظر 
 -れゅنゅΑجمع الب れاヱأد :るΑسヘالن れراゅن، ااختبゅΑااستب ،るヤبゅボالم ،るالماحظ 
 -  ヶغرافヱΑヤبΑالبحث الب

ュΑΑボالت るボΑطر: 
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
طرق البحث العلمي والتحليل اإحصائي ي اجاات الربوية وال》فسية : (2002)إخاص ﾊمد عبد اﾅفيظ ومصطفى با『ي -

 القا『رة. مركز الكتاب لل》شر. (02)ط. والرياضية

مكتبة . ﾊ(1997)مد نبيل نوفل وسلمان اﾆضري الشيخ (ترمة). م》ا『ج البحث ي الربية وعلم ال》فس: ديوبولد ب فان دالن -
 .اأﾍلو اﾇصرية

 .مصر- دار ال》شر للجامعات.4ط.م》ا『ج البحث ي العلوم ال》فسية والربوية. (2004).رجاء ﾊمود أبو عام -

ديوان اﾇطبوعات . سلسلة دروس جامعية(. دراسات ي اﾇ》هجية)ماحظات عملية حول اﾍاز مذكرة التخرج: (2000)فضيل دليو -
 اﾄامعية اﾄزائر

 ااسك》درية- اأزاريطة. اﾇكتبة اﾄامعية. البحث العلمي: ﾊ(2001)مد شفيق -

ديوان . سلسلة دروس جامعية(. دراسات ي اﾇ》هجية)اأسس اﾇ》هجية ي توظيف الدراسات السابقة: (2000)ميلود سفاري -
 .اﾄزائر. اﾇطبوعات اﾄامعية

 . عام الكتب. خطاء شائعة ي البحوث الربوية أ أ. (2007). . كوجك، كوثر حسن -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر

ヶل : السداسヱاأ
التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 تحΑヤل ヱدراسる منゅصゆ العمل :اسュ المゅدة

 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 بحΑث Αكヱن الطゅلゆ قゅدراً عヴヤ بنゅء المامح الخゅصる بمراكز العمل
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 أن Αكヱن الطゅلゆ مヤمゅً ببعض تボنれゅΑ البحث ヱالゅΑボس
: محتヱى المゅدة

 مدخل مゅヘهΑمヶ لتحΑヤل العمل -
أخطゅء متعるボヤ بほدヱاれ التحΑヤل، أخطゅء متعるボヤ بسポヱヤ الヘرد الخゅضع لعمるΑヤ  )اأخطゅء الشゅئعる فヶ عمるΑヤ التحΑヤل -

 (إلخ...التحΑヤل
 مجゅاれ استخداュ عمるΑヤ التحΑヤل -
 المبゅدむ اأسゅسるΑ لعمるΑヤ التحΑヤل -
 .خطヱاれ تحΑヤل العمل -
 (المヰمヱ るالنشゅط)تボنれゅΑ عمるΑヤ التحΑヤل -
- ヶヘΑظヱال ュΑالتصم 
 نمゅذج تحΑヤل العمل -

ュΑΑボالت るボΑطر :
ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ  

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 .اأردنعلم ال》فس اﾇهي، دار الشروق لل》شر والتوزيع، عمان ،  : (2010)اه  مد حرزأمد أ -

 .، مدخل إسراتيجي لتخطيط و ت》مية اﾇوارد البشرية ، الدار اﾄامعية ، اإسك》درية(2005) .راوية حسن -

- Mucchielli R, (1979) l’étude des postes de travail, Paris PUF. 
 

- Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse universitaire de France, 
1988 
 

- J.L. Bernaud & C.Lemoine (2000). Traité de psychologie du travail et des organisations. Dunod 
Paris 
 

- Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail. Nathan université Paris  
 

- Cohen-Scali  V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail. in press France 
 

- Montmollin M. de (1995). Ergonomie du travail mentale. Octarès Edition, Toulouse. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

ااستكشゅفるΑ  التعュΑヤ: اسュ الヱحدة
 التヱجΑه المヰنヱ ヶبنゅء المشرヱع :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
 るΑالنظر ヶحゅالمن ゆحس ヶنヰه المΑجヱالت ヶالمعتمدة ف るΑمヤالع れゅΑنボالت ヶف ュالتحك ヴヤدراً عゅق ゆلゅن الطヱكΑ ثΑبح

 .المعتمدة
 るماحظ: 

.  Αヱمكن أن تضゅف أهداف أخرى ヱفベ مゅ تراه الヤجنる العヤمるΑ لヤمゅستر 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

  ヶنヰه المΑجヱالت れゅΑبنظر ًゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن
 :محتヱى المゅدة

- ヶنヰه المΑجヱالت ュヱヰヘم 
- ヶنヰه المΑجヱتヤل るΑالنظر れゅربゅボالم 
- ヶنヰه المΑجヱأهداف الت: 
 るنヰالمヱ ردヘن الΑب るاءمヱالم 
 ヶنヰع المヱء المشرゅبن(P.P)(المراحلヱ ュヱヰヘالم) 
 れءاゅヘالك るヤΑحص(B.C) 

 ヱاقع التヱجΑه المヰنヶ فヶ الجزائر -
ュΑΑボالت るボΑطر :

 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع

- Boussena M., Cherifati  D., Zahi C. (1995) : L’information et L’orientation Professionnelle en 
Algérie , Réalité et Enjeux. Publication Cerpeq, O P U.  

- Boutinet J-P. (1990) : Anthropologie du Projet. Paris, P.U.F. 
- Bujold Ch, Gingras M, (2000): Choix professionnel et de développement de carrière: théorie et 

recherche. Gaëtan Morin 2éme édition Montréal- Paris 
- Guichard J, (1987): Découverte des activités professionnelles et projets personnels. Issy –les 

moulineaux : EAP, France. 
- Ginzberg E. et Coll. (1951): Occupational Choice, an approach To a General Theory. New - 

Yourk , Columbia University Press.  
- Guichard J, Huteau M (2001b) : Psychologie de l’orientation. D.U.N.O.D.      Paris France. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر

ヶل : السداسヱاأ
ااستكشゅفるΑ  التعュΑヤ: اسュ الヱحدة
 قゅنヱن ヱعاقれゅ العمل :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 ヶف ヵع الجزائرΑر التشرΑヱتط ュヰفヱ ،ن العملヱنゅعن ق ゆلゅالط れゅمヱヤن معΑΑتحヱ るΑヱボس تゅΑボخال هذا الم ュتΑ
 .مجゅل قゅنヱن العمل، ヱمعرفる كるΑヘΑ معゅلجヱ るالتعゅمل مع الヱضعれゅΑ الゅボنヱنるΑ فヶ مجゅل العمل

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 الゅボنヱن، قゅنヱن العمل
 

: محتヱى المゅدة
 مدخل -
 تطヱر قゅنヱن العمل فヶ الجزائر -
- るΑعゅالجم れゅΑقゅヘاإت 
- るΑردヘال れゅΑقゅヘاإت 
- ゅヰヤح るΑヘΑكヱ るΑعゅالجمヱ るΑردヘالعمل ال れゅزعゅمن 
- ヶبゅボالن ベالح るرسゅمم(ゆاإضرا) 

 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 متヱاصل ヱامتحゅن
 

 : المراجع
، (جزأين)أمية سليمان، الت》ظيم القانوي لعاقات العمل ي التشريع اﾄزائري عاقة العمل الفردية، ديوان اﾇطبوعات اﾄزائرية، اﾄزائر،-

2012. 
. 1992أمد سليمان، الت》ظيم القانوي لعاقات العمل ي التشريع اﾄزائري، ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر، -
 
، ، ديوان اﾇطبوعات اﾄامعيةلاقتصادناصر دادي عدون وعبد الرمان  العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل اﾈيكلي -

 .2010اﾄزائر، 
- Législation de travail en matière de droit de travail    
- Précis Dalloz Droit du travail. J.Pelissier; A.Supiot; A.Jeammaud 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

التعュΑヤ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 لغる أجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
     أن Αكヱن الطゅلゆ قゅدراً عヴヤ تحصΑل المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ المتداヱلる فヶ عュヤ النヘس العمل 

ヶنヰط المΑالمح ヶف ゅヰاستخدام ヴヤدرة عボالヱ 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 ヶنヰسط المヱال ヶف るΑاأجنب るغヤلゅب れゅحヤالمصطヱ ュΑهゅヘببعض الم ًゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن     . 

 
 :محتヱى المゅدة

تحدΑد المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ فヶ عュヤ النヘس العمل ヱالتنظヱ ュΑالヱボاعد ヱالمبゅدむ اأسゅسるΑ لتحرΑر 
ヵرゅボرالتるΑاأجنب るغヤلゅب . 

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      
 

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

- Stephen P.Robbins.Timollya.Jude. Organizational behaviour 

- Jean Pierre et Amassasse Poulot: Stratigie, Politique Générale: Stratégie- Structure- Décision- 
DUNOD, 3ém éditions, paris, 1997 

-  Wind,J and Main,Y: Driving Change - How The Best Companies Are Preparing For The 21 
ST Century, kogah page, London, 1999. 

- Serge Raynal: le Management par projets « Approche stratégique du changement », 3éme 
édition, Editions d’organisation, paris, 2003- Giordano Yonne: 

-  Communication et organisation: reconsidération par la théorie de la structuration, revue de 
gestion des ressources humaines, France, 26-27 mai, 1998,  

- -  Gareth Morgan: l’mage de l’organisation  ,traduit par Solange chevrier_ voue et Michel, 
4emeédition, Esaka édition, paris, 1983. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2 تسΑΑر المヱارد البشرるΑ:اسュ المゅدة

 05 :الرصΑد
 03 :المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

     Αتعرف الطゅلゆ من خال دراسته لゅヰته الヱحدة أبجدるΑ التحكュ فヱ ヶتسΑΑر ヱتنمるΑ المヱارد البشرるΑ فヶ ضヱء 
 るأهداف المنظم

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
ュΑرد داخل التنظヘال ポヱヤس ュヰمن ف ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن      .

 
 :محتヱى المゅدة

- るΑارد البشرヱر المΑΑتس ヶف るثΑالحد れゅهゅااتج 
  اإستراتجるΑاإدارة -
- ヶل المعرفゅرأس الم 
- ヵل البشرゅرأس الم 
 حれゅボヤ الجヱدة -
- るΑارد البشرヱر المΑΑتس ヶف るثΑذج حدゅنم( るΑنゅبゅΑالخ...اإدارة ال) 

ュΑΑボالت るボΑطر  :
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
تسر اﾇوارد البشرية ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية الطبعة الثانية اﾄزائر   (2014)نوري م》ر  -
 إدارة اﾇوارد البشرية دار البداية ناشرون و موزعون الطبعة اأو{ ااردن ﾊ(2012)مد سرور اﾅريري  -

 . ، دار الغرب لل》شر و التوزيع، و『ران3 التسير البشري، ط مبادئ (2008)بوفلجة غياث  -

عام الكتب : إربد . مدخل اسراتيجي :  إدارة اﾇوارد البشرية (2006 ).حرحوش ، عادل صاح . السام ، مؤيد سعيد و د  -
  .اﾅديث

 . [ن .د  ]: الرياض . ﾎو مدخل اسراتيجي متكامل :  إدارة اﾇوارد البشرية .(2005 ).القحطاي ، ﾊمد بن دليم  -

 .دار الوفاء : اإسك》درية .  إدارة اﾇوارد البشرية.(2005 ). حجازي ، ﾊمد حافظ -

 .دار اﾇسرة لل》شر والتوزيع : عمان .  إدارة اﾇوارد البشرية .(2006 ). .اﾆرشة ، ياسن كاسب .  مود ، خضر كاظم و د  -

 اﾇكتب اﾄامعي اﾅديث ، : اإسك》درية .  إدارة اﾇوارد البشرية .(2007 ).عبد الباقي ، صاح الدين و آخرون  -

 .الدار اﾄامعية:  اإسك》درية .(1999 ).إدارة اﾇوارد البشرية . ما『ر ، أمد  -
 

- Ben Raouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines. OPU -Alger 
 

- Lévy-Leroyer C, Huteau M, Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du 
travail . éditions d’Organisation –Paris. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 السポヱヤ التنظΑمヶ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
     أن Αتعرف الطゅلゆ عヴヤ محدداれ سポヱヤ اأفراد داخل التنظΑمれゅ قصد تヘعヤΑه ヱالヱقヱف عヴヤ العراقΑل من 

 ゅヰΑشゅأجل تح
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

れゅاأفراد داخل المنظم ポヱヤس ュヰفヱ るًمن دراس ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن      .
 

 :محتヱى المゅدة
- ヶمΑالتنظ ポヱヤالس ュヱヰヘم 
- ュΑالتنظ れゅΑنظر 
 الدافعヱ るΑالرضゅ فヶ العمل -
- れゅهゅااتجヱ ュΑボال 
- るΑمΑالتنظ るفゅボالث 
- るΑمΑالتنظ るΑلゅعヘال 
- ヶمΑالتنظ ュاالتزا 
- るΑمΑالتنظ るاطنヱالم ポヱヤس 
- るΑمΑالتنظ るالعدال 

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

 るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ . 
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 .مصر   –  الدار اﾄامعية للطباعة وال》شر باإسك》درية . السلوك التنظيمي.(2005) . أمد ما『ر-

: قياس اتجاهات العاملين أثر المناخ التنظيمي في تبني السلوك اإبداعي .(2005).خالـد يوسف الزعي وحسن ﾊمد العزب- 
,  كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية، جامعة مؤتة, دراسة ميدانية على شركة كهرباء ﾊافظة إربد

 .مصر  – الدار اﾄامعية للطباعة وال》شر باإسك》درية , ، الطبعة اأو{ السلوك التنظيمي المعاصر .(1995 ).راوية حسن- 

. وزارة التعليم العا‾ والبحث العلمي ، بغداد" نظرية اﾇ》ظمة والسلوك الت》ظيمي  " (2000 ).عادل داغر، م》قذ ﾊمد و حرحوش-
. مكتبة عن مس :  ،القا『رةالمبادئ والمفاهيم ومجاات التطبيق: السلوك التنظيمي .(2006 ).متو‾ السيد متو‾- 
. مصر, اإسك》درية, دارا ﾄامعة اﾄديدة , السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق .ﾊ.( 2005)مد إماعيل بال- 
، دار 3، طالتنظيمي، دراسة السلوك اإنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة السلوك .ﾊ .( 2003)مد القريوي- 

الشروق، عمان،  
 .دار اﾄامعة اﾄديدة , اإسك》درية, السلوك اإنساني في المنظمات .ﾊ .( 2002)مد سعيد سلطان- 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 اأرغヱنヱمゅΑ المعرفるΑ  :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤمل :أهداف التعゅف العΑΑمبدأ تك ベΑボلتح るΑمヤالع れاヱالخط るمن معرف ゆلゅتمكن الطΑ ئصه  )أنゅته ، خصゅقゅط

 مع محΑط عمヤه (معゅرفه ، مヱΑله
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :ヶف ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن : (ردヘل الΑヤل مراكز العمل، تحΑヤر، تحゅΑااخت ). 

 
 :محتヱى المゅدة

- ゅرهヱمراحل تطヱ るΑالمعرف ゅΑمヱنヱف اأرغΑتعر 
- ヶمヱنヱالتدخل اأرغ 
- ゅヰلجتゅمعヱ れゅمヱヤل المعゅبボإست 
- ヶء الذهنゆالع 
 .مصゅدرمراحل تطヱر العمل، النسベ المعボد -
- れゅمヱヤالمع るلجゅمعヱ لゅبボاست(るΑالمعرف れゅΑヤالعمヱ れゅطゅالنش). 
 تشخΑص التصヱر الذهنヱ ヶالتخطΑط لヘヤعل -

ュΑΑボالت るボΑطر: 
 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ. 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 .جامعة اإسك》درية – كلية رياض اأطفال  (أسس』 وتطبيقات』  )علم ال》فس الص》اعي . (2001 ).أشرف ﾊمد عبد الغي  -

 أفريل – العدد اأول - سيكولوجيا– سيكولوجيا العمل . (2001 ).بوبكر م》صور -

    . العمل البشري الطبعة الثانية،  دار الغرب لل》شر والتوزيع. (2004 ).بوحفص مباركي  -

. اأردن علم ال》فس اﾇهي، دار الشروق لل》شر والتوزيع، عمان ، . (2010).اه  مد حرزأ -
 

- Levy leboyer, jean claude sperandio(1988), traité de psychologie de travail, presse universitaire 
de France. 
 

- J.L. Bernaud & C.Lemoine (2000). Traité de psychologie du travail et des organisations.  
Dunod, Paris. 
 

- Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail. Nathan université Paris  
-Montmollin M. de (1995). Ergonomie du travail mentale. Octarès Edition, Toulouse.  
-Neboit M., Vézina M. (2002). Chapitre introductif - Évolutions du travail, santé psychique et 
stress : points de repères. In Stress au travail et santé psychique, M. Neboit et M. Vézina, p. 25-44. 
Octarès Éditions, Toulouse. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 ااختゅΑر المヰنヱ ヶتボنれゅΑ التヱظΑف :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

ヶنヰر المゅΑااخت るΑヤعم ヶالمعتمدة ف るΑمヤالع れゅΑنボالت ヶف ュالتحك ヴヤدراً عゅق ゆلゅن الطヱكΑ ثΑبح 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

  .(الゅΑボس النヘسヶ ، تボنれゅΑ جمع المعヱヤمれゅ)أن Αكヱن الطゅلゆ مヤمゅً بــ 
 

 :محتヱى المゅدة
- ヶنヰر المゅΑااخت ュヱヰヘم. 
 أهمるΑ ااختゅΑر المヰنヱ ヶأبعゅده -
- ヶنヰر المゅΑأسس ااخت . 
- ヶنヰر المゅΑااخت れاヱخط  
مゅボبるヤ التヱظΑف، اإختبゅراれ المヰنるΑ، إستمゅرة الترشΑح، الرسゅئل : تボنれゅΑ ااختゅΑر التヱظΑف -

るΑالمرجع(るΑئل التزكゅرس)العمل れゅنΑالخ...، ع. 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ       
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
- Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail. Nathan université Paris  
- Louche C . (2002) : Psychologie sociale des organisations. armand colin Paris 
- Ozanne F . (2010) : Etre recruté et recruter . Nathan Paris  
- Cohen-Scali  V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail. in press France 
- Benraouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines . OPU- Alger 
- Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du 

travail . éditions d’Organisation Paris 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

 التعュΑヤ المنヰجるΑ: اسュ الヱحدة
 2 منヰجヱ るΑتボنれゅΑ البحث:اسュ المゅدة

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: ヶف るΑمヤث العヱإعداد البح ヶن فΑحثゅء البゅأخط ヴヤالتعرف عヱ البحث れゅΑنボحث من تゅتمكن البΑ أن 

 ゅヰヤف مراحヤمخت  ゅヰΑدゅヘت るΑヘΑكヱ 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع:ヶمヤالبحث الع れاヱمن خط ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن 

 :محتヱى المゅدة
  فヶ البحث ゆ اإحصゅئるΑالヶاأس -
- ヱ ئجعرضゅر النتΑسヘت  
-  ヶمヤالبحث الع ベΑثヱت  
-  るبゅر البحث كتΑرボت 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
طرق البحث العلمي والتحليل اإحصائي ي اجاات الربوية وال》فسية : (2002)إخاص ﾊمد عبد اﾅفيظ ومصطفى با『ي -

 القا『رة. مركز الكتاب لل》شر. (02)ط. والرياضية

مكتبة . ﾊ(1997)مد نبيل نوفل وسلمان اﾆضري الشيخ (ترمة). م》ا『ج البحث ي الربية وعلم ال》فس: ديوبولد ب فان دالن -
 .اأﾍلو اﾇصرية

 .مصر- دار ال》شر للجامعات.4ط.م》ا『ج البحث ي العلوم ال》فسية والربوية. (2004).رجاء ﾊمود أبو عام -

ديوان اﾇطبوعات . سلسلة دروس جامعية(. دراسات ي اﾇ》هجية)ماحظات عملية حول اﾍاز مذكرة التخرج: (2000)فضيل دليو -
 اﾄامعية اﾄزائر

 ااسك》درية- اأزاريطة. اﾇكتبة اﾄامعية. البحث العلمي: ﾊ(2001)مد شفيق -

ديوان . سلسلة دروس جامعية(. دراسات ي اﾇ》هجية)اأسس اﾇ》هجية ي توظيف الدراسات السابقة: (2000)ميلود سفاري -
 .اﾄزائر. اﾇطبوعات اﾄامعية

 .عام الكتب. خطاء شائعة ي البحوث الربوية أ أ. (2007). . كوجك، كوثر حسن
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر 

ヶالسداس : ヶنゅالث
التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 اإحصゅء التطبヶボΑ :اسュ المゅدة

 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 .     أن Αصبح الطゅلゆ قゅدراً عヴヤ اختゅΑر اأسゅلゆΑ اإحصゅئるΑ المنゅسبる لمعゅلجる تسぼゅاته أヱ اختبゅر فرضゅΑته
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

るنΑゅالمع ベطرヱ سゅΑボال れゅΑヱمستヱ れゅΑرضヘال るغゅΑاعد صヱボب ゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن      
 

: محتヱى المゅدة
- るΑااستدالヱ るΑヘصヱال るΑئゅاإحص ゆΑلゅاأس . 
 معΑΑゅر اختゅΑر اأسゆヱヤ اإحصゅئヶ المنゅسゆ فヶ البحث  -

ュΑΑボالت るボΑطر: 
るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      .

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

 .القا『رة:دار الفكر العري. 3ط " . ال》ظرية والتطبيق" القياس ال》فسي . (1998).سعد عبد الرمن -

 .بروت: دار ال》هضة العربية.اإحصاء ال》فسي ااجتماعي الربوي. ﾊ.(1987)مود السيد أبو ال》يل -

دار اﾇسرة لل》شر والتوزيع . 2ط . م》ا『ج البحث العلمي اإحصاء ي البحث العلمي. (2006).فريد كامل أبو زي》ة وآخرون -
 .عمان: والطباعة

 .القا『رة:اأﾍلو اﾇصرية. 4ط . القياس ال》فسي. (2000).صفوت فرج -

 .مصر:دار الفكر العري.علم ال》فس اإحصائي وقياس العقل البشري. (1979).فؤاد البهي السيد -

 .مطبوعات جامعة الرياض.اإحصاء ال》فسي الربوي. (1975).السيد ﾊمد خري -

عام . اإحصاء الرامري والابرامري ي اختبار فروض البحوث ال》فسية والربوية وااجتماعية. (2006).عبد اﾇ》عم أمد الدردير -
. القا『رة. الكتب
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
 ヶالسداس : ヶنゅالث

اإسكتشゅفるΑ  التعュΑヤ: اسュ الヱحدة
 ااتصゅل التنظΑمヶ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

るΑنヰالم れゅسسぼته داخل المゅΑنボت ヱ لゅااتص れراゅヰبم ゆلゅد الطΑヱتز ヴإل ヶرمΑ     . 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

れゅاعه داخل المنظمヱأن ヱ لゅااتص れゅΑبنظر ゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن     .  
 

 :محتヱى المゅدة
. مدخل مゅヘهΑمヶ لاتصゅل -
 أنヱاع ااتصゅل -
- メゅصゎئط ااゅسヱ るهيゅم 
 .ヱسゅئط ااゎصメゅ بيリ اャقديم ヱاャحديث -
- メゅصゎئط ااゅسヱ يفレصゎモヨバャا ラفي ميدا ゅヰわيヨأهヱ : 

れゅルرわルاأ 
o ろルرわルاأ るهيゅم 
o ゅヰハاヲルأヱ れゅムらشャا 
o ろルرわルاأ れゅأهم خدم 
o حثらャا れゅمحرك 
o يルヱرわムャريد اإらャا 
o るيハゅヨわااج れゅムらشャا 
o るدردشャا ノاقヲم 
- るΑارد البشرヱر المΑΑتسヱ العمل ヶل فゅاإتصヱ ュدة لإعاΑالجد れゅΑجヱلヱر التكنΑثほعن  )ت るΑارد البشرヱر المΑΑتس

れءاゅヘكヤل ヶر الشبكΑΑالتس ،ヶاآل ュاإعا ベΑالخ....طر)  
 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ       

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

 
 ااتصال ي علم ال》فس . جودت شاكر ﾊمود -

 ااتصال اإجتماعي ي ﾉال اﾆدمة اإجتماعية بن ال》ظرية والتطبيق. سلوى عبد اه عبد اﾄواد -

 (سلوك الفرد واﾄماعة)سلوك اﾇ》ظمة. ماجدة عطية -

 (ماذج نظرية وتطبيقات عملية)علم نفس اﾄماعة. عدنان يوسف العتوم -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
  إدارة الصراع التنظΑمヶ:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :るالمنظم るΑلゅالرفع من فعヱ ヶمΑإدارة الصراع التنظ ヶف ュالتحك 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع:ヶمΑل التنظゅااتص ،ゅヰاعヱأنヱ دةゅΑボال ،ヶمΑالتنظ ポヱヤالس むدゅالتمكن من مب  
 

 :محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ الصراع  -
- るفسゅالمنヱ نヱゅالتعヱ ن كل من الصراعΑب ベرヘال 
-  ヶمΑاع الصراع التنظヱأن 
- ヶمΑالصراع التنظ れゅمسبب 
- ヶمΑرة الصراع التنظゅإث るجゅالح 
- ヶمΑالصراع التنظ るلجゅمع れゅΑإستراتج 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
 るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ  .

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

 . ترمة ｼية سيد عمارة، دار الفجر لل》شر والتوزيع، القا『رة، الطبعة اأو{التغيير، إستراتيجية .(1995 ).دافيد س ويلسون-
 ، دار الوفاء للطباعة وال》شر، الطبعة اأو{، اﾇ》صورة، مصر، قوى إدارة التغيير في القرن الحادي والعشرين: عثمان فاروق السيد-

، مركز وايد سرفيس لاستشارات والتطوير اإداري، لقا『رة، التغيير وتطوير المنظمات إستراتيجيات  .(1992 ).سعيد يس عامر- 
 .مصر

، ترمة عبداﾅكيم أمد اﾆزامي، إيراك المبادئ وااستراتيجيات والرؤى- إدارة تغيير اافراد  .(2001 ). دوجاص ميث -
 .للطباعة وال》شر

جامعة . ، فيفريﾉ ،07لة العلوم اإنسانية، العددمدخل النظم- التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات  .(2005 ).رحيم حسن  -
 .ﾊمد خيضر، بسكرة، اﾄزائر 

- Wind,J and Main,Y: Driving Change - How The Best Companies Are Preparing For The 21 ST 
Century, kogah page, London, 1999. 

- Communication  organisationnelle reconsidération par la théorie de la structuration, revue de 
gestion des ressources humaines, France, 26-27 mai, 1998,  

- -  Albraak  Abdurrahman: Organizational change and innovation, unpublished scientific 
research, Riyadh, 2008, p2 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
  تュΑΑボ الヱظゅئف ヱتسΑΑر اأجヱر :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤر: أهداف التعヱاأجヱ ئفゅظヱال ュΑΑボت ベمن طر ゆلゅتمكن الطΑ أن 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅل العمل :المعΑヤتح ベمن طر ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن  
 

 :محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ تュΑΑボ الヱظゅئف ヱاأجヱر -
 (....طرるボΑ الترتゆΑ، طرるボΑ الヘئれゅ، طرるボΑ النボط)طرベ تュΑΑボ الヱظゅئف  -
طرるボΑ ترتゆΑ الヱظゅئف، طرるボΑ التصنΑف،، طرるボΑ النゅボط المختصرة )طرベ تحدΑد سゅΑسる اأجヱر -

るヤصヘالمنヱ....) 
 .بنゅء هΑكل اأجヱر -

 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 تسر اﾇوارد البشرية ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية الطبعة الثانية اﾄزائر  (2014)نوري م》ر  -

 . 2000عبد الرزاق بن حبيب، إقتصاد و تسير اﾇؤسسة ، ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية ، اﾄزائر ، -
-  

- Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du 
travail . éditions d’Organisation Paris 

- Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail. Nathan edition, Paris  
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

التعュΑヤ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 لغる أجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

     أن Αكヱن الطゅلゆ قゅدراً عヴヤ تحصΑل المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ المتداヱلる فヶ عュヤ النヘس العمل 
ヶنヰط المΑالمح ヶف ゅヰاستخدام ヴヤدرة عボالヱ 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 ヶنヰسط المヱال ヶف るΑاأجنب るغヤلゅب れゅحヤالمصطヱ ュΑهゅヘببعض الم ًゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن     . 
 

 :محتヱى المゅدة
تحدΑد المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ فヶ عュヤ النヘس العمل ヱالتنظヱ ュΑالヱボاعد ヱالمبゅدむ اأسゅسるΑ لتحرΑر 

ヵرゅボرالتるΑاأجنب るغヤلゅب . 
 

ュΑΑボالت るボΑطر :
 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      

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

 
- Stephen P.Robbins.Timollya.Jude. Organizational behaviour 
- Jean Pierre et Amassasse Poulot: Stratigie, Politique Générale: Stratégie- Structure- Décision- 

DUNOD, 3ém éditions, paris, 1997 

-  Wind,J and Main,Y: Driving Change - How The Best Companies Are Preparing For The 21 
ST Century, kogah page, London, 1999. 

- Serge Raynal: le Management par projets « Approche stratégique du changement », 3éme 
édition, Editions d’organisation, paris, 2003- Giordano Yonne: 

-  Communication et organisation: reconsidération par la théorie de la structuration, revue de 
gestion des ressources humaines, France, 26-27 mai, 1998,  

- -  Gareth Morgan: l’mage de l’organisation  ,traduit par Solange chevrier_ voue et Michel, 
4emeédition, Esaka édition, paris, 1983. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 تسΑΑر المسゅراれ المヰنヱ るΑتطΑヱر الكゅヘءاれ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 03: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: るبعゅأدائه مت ゆره حسΑヱتطヱ ملゅعヤل ヶヘΑظヱر الゅالمس 

 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : ュΑΑボت ベطرヱ ゆنヰر المゅΑااخت れゅΑنボت ヶف ュالتحكヱ るΑارد البشرヱط المΑتخطヱ رΑΑتس
 ヶنヰاأداء الم

 
 : محتヱى المゅدة

-  ヶمΑهゅヘمدخل م(ヶنヰر المゅالمس ،れءاゅヘن، الكヰالم) 
- ヶنヰر المゅط المسΑتخط 
- ヶنヰر المゅط المسΑمداخل تخط 
- ヶنヰر المゅر المسΑΑتس るΑلゅفع 
- るΑنヰالم れءاゅヘر الكΑヱتطヱ ュΑΑボت 

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

  ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
  ترمة ｼية سيد عمارة، دار الفجر لل》شر والتوزيع، القا『رة، الطبعة اأو{، ، التغيير، إستراتيجية.(1995 ).دافيد س ويلسون-

 ، دار الوفاء للطباعة وال》شر، الطبعة اأو{، اﾇ》صورة، مصر، قوى إدارة التغيير في القرن الحادي والعشرين: عثمان فاروق السيد-

 .، القا『رة، مصر07، الدار اﾄامعية، الطبعةمدخل بناء المهارات- السلوك التنظيمي :أمد ما『ر  -

، ترمة أبو القاسم أمد، اإدارة العربية للبحوث، اﾇملكة السلوك التنظيمي واأداء .(1991 ).أندرو دي سيزواقي ومارك جي وااس -
 .العربية السعودية

، جامعة ﾊمد 2005، فيفريﾉ ،07لة العلوم اإنسانية، العددمدخل النظم- التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات: رحيم حسن -
 .خيضر، بسكرة، اﾄزائر 

 .، الدار اﾄامعية، القا『رةالسلوك اإنساني في المنظمات .(2000 ).الباقي صاح ﾊمد عبد -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 الゅΑボدة التنظΑمるΑ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع:ゅヰاطن استخدامヱمヱ دةゅΑボط الゅف أنمヤن مختΑز بΑΑمن التم ゆلゅتمكن الطΑ أن   

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع  :ヶمΑالتنظ ポヱヤلسゅب るボヤرف المتعゅالتمكن من المع 

 
 :محتヱى المゅدة

- るΑمΑدة التنظゅΑボال ュヱヰヘم 
 نظرれゅΑ الゅΑボدة -
 الゅΑボدة ヱإستراتجれゅΑ اتخゅذ الボرار -

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ       .
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
، ترمة عبداﾅكيم أمد اﾆزامي، إيراك المبادئ وااستراتيجيات والرؤى- إدارة تغيير اافراد .(2001 ).دوجاص ميث -

 للطباعة وال》شر، 

. السلوك اإنساي ي العمل. (سيد عبد اﾅميد مرسي، ﾊمد إماعيل يوسف: ترمة)كيث ديفيز -
 ، القا『رة، مصر، 07، الدار اﾄامعية، الطبعةمدخل بناء المهارات- السلوك التنظيمي :أمد ما『ر -

 الدار اﾄامعية، اإسك》درية، مصر، ، الصفات- المهارات- اأدوار- دليل المدير المعاصر .(2001 ).مصطفى ﾊمود أبو بكر -

، مركز وايد سرفيس لاستشارات والتطوير اإداري، لقا『رة، التغيير وتطوير المنظمات إستراتيجيات .(1992 ).سعيد يس عامر -
 مصر، ،

، ترمة أبو القاسم أمد، اإدارة العربية للبحوث، السلوك التنظيمي واأداء .(1991 ).أندرو دي سيزواقي ومارك جي وااس -
 .اﾇملكة العربية السعودية

الدار اﾄامعية، اإسك》درية، ، الصفات- المهارات- اأدوار- دليل المدير المعاصر .(2001 ).مصطفى ﾊمود أبو بكر -
 ،.مصر
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 هندسる التكΑヱن ヱتصمュΑ البرامج التدرΑبるΑ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

     أن Αعヶ الطゅلゆ جΑداً كるΑヘΑ إعداد ヱبنゅء برامج التكΑヱن من خال تحدΑد ااحتゅΑجれゅ الخゅصる بمختヤف 
 れゅمΑالتنظ. 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
  .      أن Αتحكュ الطゅلゆ فヶ الطرベ العヤمるΑ المعتمدة فヶ بنゅء ヱإعداد برامج التكΑヱن

 
: محتヱى المゅدة

المدخل -
.ヶنヰن المΑヱتكヤل ヶمΑهゅヘمدخل م. 
-るΑنΑヱالتك れゅجゅΑد ااحتΑتحد 

 -ゅヰمΑΑボتヱ るΑبΑالبرامج التدر ュΑتصم れاヱخط. 
ヱاقع ヱآفベゅ : التكΑヱن المヰنヶ فヶ الجزائر- 
 سゅΑسる التشغΑل فヶ الجزائر - 
 

ュΑΑボالت るボΑطر :
ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ       .

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

 
 .م》شورات وزارة الشباب والرياضة. (2000).دليل التكوين اﾇهي -

 التكوين اﾇهي ك》ظام لت》مية اﾇهارات. زين الدين ضياف وسامية شي》از -

 جامعة اﾇسيلة. الكفاءة اإجتماعية. اﾇلتقى الوطي حول اسراتيجية التكوين اﾇهي ي عام الشغل -

 اﾄزائر. ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية.اأسس ال》فسية للتكوين وم》ا『ج』. (1984).بوفلجة غياث -

مصر : القا『رة. الدار اﾈ》دسية.تأمات ي علم الربية كيف نفهمها. (2004).علي خليل أبو العي》ن وآخرون -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
  إدارة اأخطゅر النヘسるΑ ااجتمゅعるΑ فヶ العمل:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
 

ュΑヤأهداف التع:ゅヰإدارت ベطرヱ るΑعゅااجتم るΑسヘر النゅاأخط ュΑهゅヘبم るボヤرف المتعゅمن  المع ゆلゅتمكن الطΑ أن  
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :ゅヰمن るΑゅقヱال ベطرヱ るΑنヰر المゅمن اأخط ゆلゅتمكن الطΑ أن 

 
 :محتヱى المゅدة

  - るΑعゅااجتم るΑسヘر النゅاأخط ュヱヰヘم 
تدنヶ عاقれゅ العمل، فボدان التヱازن، المتطヤبれゅ )العヱامل المぼدるΑ لأخطゅر النヘسるΑ ااجتمゅعるΑ فヶ العمل-  

 (النヘسるΑ، عゆء العمل، فボدان معنヴ العمل، صراع الュΑボ، التبΑゅن بΑن العمل المحدد ヱالヱاقع المعゅش
 (الخ....اإجゅヰد فヶ العمل، ااحتراベ النヘسヶ)نمゅذج من اأخطゅر النヘسるΑ ااجتمゅعるΑ لヤعمل-  
  -ゅヰلجتゅمع れゅΑإستراتجヱ るΑعゅااجتمヱ るΑسヘر النゅس اأخطゅΑق ベطر .

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      .
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
- Pascale Molier.(2006).Les enjeux Psychiques du Travail. Edition Payot&Rovage 

106,boulevard Saint-Germain,75006 Paris. 
- Patrick Légeron.(2006). le Stress au Travail. Odile Jacob,  Paris. 
- Christophe Dejours.(2000).Travail, Usure mentale .Bayard Edition  Paris. 
- Ariana Bilheran. Patrice Adam. (2011) .Risques Psychosociaux en entreprise. 

Armond Colin,Paris. 
- Olivire Torres.(2012).La Santé du dirigeant. Groupe De Boeck s.a. 
- Nicolas Combalbert.(2012).La Souffrance au travail. Armand Colin Édition  Paris. 
- Cloude Lemoine.(2012). Psychologie du travail et des organisations. Dunod, 

Paris.  
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر

ヶلث : السداسゅالث
التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 مヤتれゅΑボ منヰجるΑ :اسュ المゅدة

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

るΑمヤث العヱأعداد البح るΑمヤع れاヱع خطゅمن إتب ゆلゅتمكن الطΑ أن      
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 
     أن Αكヱن الطゅلゆ مヤمゅً بمنゅهج البحث المعتمدة فヶ عュヤ النヘس 

 
: محتヱى المゅدة

. حれゅボヤ تدرΑبるΑ حヱل كるΑヘΑ إعداد المذكرة -
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ 
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 مبادئ ي البحث ال》فسي الربوي. ﾊ.(1999)مد مزيان -

 .البحث العلمي وم》ا『ج』 ي العلوم اإجتماعية والسلوكية. (2007).عمار الطيب كشرود -

 م》ا『ج البحث العلمي الربوي. (2011).عزيز قودة -

 طرائق البحث العلمي، تصميماها وإجراءاها. (2002).صاح مراد؛ فوزية 『ادي -

 القياس ال》فسي وتصميم اإختبارات ال》فسية. (2002).بشر معمرية -

 القياس ال》فسي. (1983). سعد عبد الرمن -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 تطبベΑ البرامج اإحصゅئるΑ فヶ الحゅسゆヱ :اسュ المゅدة

 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 .     أن Αتعرف الطゅلゆ عヴヤ تنظュΑ المعطヱ れゅΑتヘرΑغゅヰ فヶ الحゅسゆヱ بشكل صحΑح  ヱقراءة النتゅئج
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

るالدراس れراΑبمتغ るボヤالمتع れゅΑالمعط ヱأ れゅنゅΑالب ュΑتكم るΑヘΑبك ゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن     . 
 :محتヱى المゅدة

  ヱنヱافذهSpssالتعرف عヴヤ برنゅمج  -
-  れゅنゅΑغ البΑرヘت るボΑطر ヴヤالتعرف ع 
- れゅنゅΑفحص البヱ ヶئゅل اإحصΑヤالتح 
  (ヱصるΑヘ استدالるΑ )قراءة النتゅئج  -

ュΑΑボالت るボΑطر: 
  امتحゅن+                  مراقبる مستمرة 

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

 .دار الفاروق لل》شر والتوزيع.ترمة باعتماد خالد العامري. (2005).جو‾ باانت -

. عمان:دار وائل لل》شر.ال》ظام اإحصائي فهم وｼليل البيانات اإحصائية. (2003). بال الزعي، عباس الطافحةﾊمد -
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
اャثاャث : اャسギاسي

りギحヲャا ユاس: るΑفゅاأستكش ュΑヤالتع 
りキاヨャا ユاس:  るيゎاヱゅقヨャا 

ギرصيャ1:ا 
モョعاヨャ1:ا 

ュΑヤأهداف التع:  
 . ヱضع سゅΑسヱ るمنヰجるΑ قゅدرة عヴヤ تتبع المشゅرΑع فヶ إدارة المعヱヤمヱ れゅالتヱثベΑأ ـ

 .   الボدرة عヴヤ تتبع أهュ مسゅراれ ترقるΑ اأعمゅل ヱمشゅرΑع عヴヤ مستヱى ヱحداれ المعヱヤمゆれゅ ـ
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

- ヵدゅر ااقتصΑΑدئ التسゅمب ヶف ュتحك. 
 . سヱسヱΑلヱجるΑ المشゅرΑع  -

 : محتヱى المゅدة 
 .أهمるΑ المشゅرΑع فヶ نظュ المعヱヤمれゅ -      أ

1 -ヵدゅج ااقتصヰخ النΑرゅت . 
2 - ヵدゅااقتص ュΑالتنظ ヶف るالمتبع ベالطر. 
3 - ヵدゅااقتص ュΑتنظヤل るΑヤالمرحل العم .
ゆ -れゅمヱヤالمع るع أنظمΑرゅز مشゅدئ انجゅمب . 
 .مراحل انجゅز المشゅرΑع - ج
 متゅبعる مشゅرΑع أنظمる المعヱヤمれゅ- د
4 -ヶئゅد اإحصΑالرص. 
5 -るلجゅالمع.  

6- ュΑΑボت. 
7-  るΑボئゅثヱع الΑرゅز مشゅإنج. 
8-  るسسぼالم るفゅボثヱن نحヱالمتك るヤكΑهヱ، عΑرゅإعداد المش ヴヤع ゆΑتدر ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص. 

                         
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) 

  :المراجع
 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ : إدارة المشرヱعれゅ الصغΑرة؛ الゅボهرةれمحمد، هΑكل؛ مゅヰرا. 1
 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ :الゅボهرة  المشرヱعれゅ الصغΑرة؛ةمゅجدة العطるΑ؛ إدار. 2
3 . れゅعヱ؛إدارة المشر ヵرΑبح ベدゅسعد صprojet management  هرةゅボ؛ال:، るΑمعゅ2005الدار الج. 
 .2005المنظمる العربるΑ لヤتنمるΑ اإدارヱ : ،るΑتュΑΑボ المشرヱعれゅ؛ الゅボهرةةنعュΑ نصΑر؛ إدار. -4

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, 2007. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

 ااستكشافيةالتعュΑヤ : اسュ الヱحدة
 إدارة الجヱدة فヶ مΑدان العمل :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

ゅاكتس     ゆゅヰهجゅمنヱ ゅヰتゅΑنظر ゅヰلヱح れゅالدراسヱ دةヱالج ュΑهゅヘل مヱدة حΑجد るΑمعرف れخبراヱ رفゅلمع ゆلゅالط  
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : ポヱヤالسヱ るΑارد البشرヱر المΑΑتسヱ دةゅΑボال れゅعヱضヱمن م ゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن

ヶمΑالتنظ 
 

 :محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ الجヱدة  فヶ مجゅل العمل -
- るヤمゅدة الشヱإدارة الج ュヱヰヘم 
 دراسる عنゅصر العمるΑヤ التكΑヱنるΑ فヶ ضヱء معΑΑゅر الجヱدة -
 متطヤبれゅ تطبベΑ معΑΑゅر الجヱدة فヶ مΑدان العمل -
 معヱقれゅ تطبベΑ الجヱدة فヶ مΑدان العمل -
 الخطط  اإستراتΑجるΑ لتحسΑن الجヱدة فヶ مΑدان العمل -

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

 るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      .
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 
. دار صفاء لل》شر والتوزيع: ، عمان1اﾄودة ي اﾇ》ظمات اﾅديثة، ط (2002) وشلي، طارقمأمون الدراركة، -

. دار وائل لل》شر: ، عمان4إدارة اﾄودة الشاملة، مفا『يم وتطبيقات، ط (2009)جودة، ﾊفوظ أمد- 
، إدارة اأعمال ، الدار اﾄامعية إسك》درية ،  (2005 ).ابت عبد الرمان إدريس- 
. اإدارة و عمليات اｽاذ القرار ، دار 『وما ، اﾄزائر  (  2002 ).مال الدين العويسات - 
.  مصر-الت》ظيم واإدارة مدخل معاصر للعمليات التخطيط الت》ظيم القيادة والرقابة، الدار اﾄامعية (1999 ).سعيد ﾊمد اﾇصري- 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

التعュΑヤ اأستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 إدارة التغΑر التنظΑمヶ :اسュ المゅدة

 01:الرصΑد
 01:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 .     أن Αتمكن الطゅلゆ من مゅヘهュΑ التغΑر ヱالعヱامل المرتبطる به ヱمدى حゅجる المぼسسる له
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

るΑارد البشرヱر المΑΑتسヱ ヶمΑخ التنظゅالمن るمن دراس ًゅمتمكن ゆلゅن الطヱكΑ أن      .
 

 :محتヱى المゅدة
- ヶمΑر التنظΑالتغ  ュヱヰヘم 
- ヶمΑر التنظΑالتغ れاゅمج 
- ヶمΑر التنظΑالتغ れゅΑنボت 
- ヶمΑر التنظΑالتغ るمヱゅボالعاج: مヱ ゆゅاأسب .

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

 るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ  .
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
  . ترمة ｼية سيد عمارة، دار الفجر لل》شر والتوزيع، القا『رة، الطبعة اأو{التغيير، إستراتيجية .(1995) .دافيد س ويلسون -

 ، دار الوفاء للطباعة وال》شر، الطبعة اأو{، اﾇ》صورة، مصر، قوى إدارة التغيير في القرن الحادي والعشرين: عثمان فاروق السيد  -

، مركز وايد سرفيس لاستشارات والتطوير اإداري، لقا『رة، التغيير وتطوير المنظمات إستراتيجيات .(1992) .سعيد يس عامر -
 .مصر

، ترمة عبداﾅكيم أمد اﾆزامي، إيراك المبادئ وااستراتيجيات والرؤى- إدارة تغيير اافراد  .(2001).  دوجاص ميث -
 .للطباعة وال》شر

، 2005، فيفريﾉ ،07لة العلوم اإنسانية، العددمدخل النظم- التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات  .(2005). رحيم حسن  -
 جامعة ﾊمد خيضر، بسكرة، اﾄزائر ،

. ، الدار اﾄامعية، اإسك》درية، مصررؤية معاصرة– إدارة السلوك التنظيمي  .(2000).أمد سيد مصطفى  -
 130، ص2000، الدار اﾄامعية، اإسك》درية، مصر، اإدارة المعاصرة: علي شريف -

- Wind,J and Main,Y: Driving Change - How The Best Companies Are Preparing For The 21 
ST Century, kogah page, London, 1999. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

التعュΑヤ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 لغる أجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

     أن Αكヱن الطゅلゆ قゅدراً عヴヤ تحصΑل المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ المتداヱلる فヶ عュヤ النヘس العمل 
ヶنヰط المΑالمح ヶف ゅヰاستخدام ヴヤدرة عボالヱ 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 ヶنヰسط المヱال ヶف るΑاأجنب るغヤلゅب れゅحヤالمصطヱ ュΑهゅヘببعض الم ًゅمヤم ゆلゅن الطヱكΑ أن     . 
 

 :محتヱى المゅدة
تحدΑد المゅヘهヱ ュΑالمصطヤحれゅ اأسゅسるΑ فヶ عュヤ النヘس العمل ヱالتنظヱ ュΑالヱボاعد ヱالمبゅدむ اأسゅسるΑ لتحرΑر 

ヵرゅボرالتるΑاأجنب るغヤلゅب . 
 

ュΑΑボالت るボΑطر :
 ヶدانΑالعمل المヱ るبヤطヤل るΑردヘل الゅاأعمヱ るΑرヱالد れゅنゅاامتح ヴヤد عゅاعتمゅن بヱكΑ      

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

 
- Stephen P.Robbins.Timollya.Jude. Organizational behaviour 
- Jean Pierre et Amassasse Poulot: Stratigie, Politique Générale: Stratégie- Structure- Décision- 

DUNOD, 3ém éditions, paris, 1997 

-  Wind,J and Main,Y: Driving Change - How The Best Companies Are Preparing For The 21 
ST Century, kogah page, London, 1999. 

- Serge Raynal: le Management par projets « Approche stratégique du changement », 3éme 
édition, Editions d’organisation, paris, 2003- Giordano Yonne: 

-  Communication et organisation: reconsidération par la théorie de la structuration, revue de 
gestion des ressources humaines, France, 26-27 mai, 1998,  

- -  Gareth Morgan: l’mage de l’organisation  ,traduit par Solange chevrier_ voue et Michel, 
4emeédition, Esaka édition, paris, 1983. 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
: السداسヶ الرابع - 4

العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑاإجتمゅعるΑ :المΑدان 
 るالشعب: るΑعゅإجتم ュヱヤس - عヘالن ュヤع

عュヤ النヘس العمل ヱ التنظヱ ュΑتسΑΑر المヱارد البشرるΑ : التخصص
تربص فヶ مぼسسΑ るتヱج بمذكرة تنゅقش 

 
  ヶعゅالس ュالحج

ヶعヱمل اأسبゅاأرصدة المع 

 ヶ18 12 18 (مذكرة تخرج)العمل الشخص 
 るمتخصص れゅΑボتヤ06 2 03م 

 ヶدانΑ06 2 03تربص م 
 ヶع السداسヱ30 16 360 4مجم 

 
 
 
 :حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن-5
Αرجヴ ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبれゅボΑ،  لヤسداسれゅΑ اأربعる بゅلنسبる لمختヤف  )

ヶلゅل التヱالجد ゆحس ュΑヤالتع れحداヱ)  
 

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

れ 
 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 6 6 120

 لكل اأرصدة%  70% 20% 5% 5% 100% 
ュΑヤحدة تعヱ 
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るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  -دヱボالع/  れゅΑقゅヘاات
 

  ュنع 
 
 
ا 

 
 

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



52 るسسぽヨャسطيف:   ا リغيゅدب リيヨャ دヨمح るバمゅر2جわسゅヨャا ラاヲレハ         :    るشريらャارد اヲヨャسيير اゎ ヱ  يمヌレわャا ヱ モヨバャفس اレャم اヤハ  
                                                                      

るيバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

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) 
 

 
عュヤ النヘس العمل ヱالتنظヱ ュΑ تسΑΑر المヱارد :  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Αالبشر 

 
 :المボدュ من

  
 
 

 ュالمستخد ゅヰتヘر أعاه بصヱن المذكΑヱهذا التك るボمراف ヶف ゅヰن                                   عن رغبتヤتع     
 . المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن

 
-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يバمゅجャا るレسャ2017/2018:  ا  
  

 


