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 E.L.F2.S2.04  
 

C 1101, G 1601, G 1602, G 1603, G 1701, H 1102, I 1101, I 1102, I 1201, J 1103, J 1105,  K 1101,       

K 1103, K 1105, K 1203, K 1204, K 1402, L 1101, L 1201, L 1202, L 1203, L 1205, L 1300,                  

L 1401,  L 1402, L 1501, L 1502, L 1503, L 1705, L 1706, L 1803, N 1101, O 1201, O 1301, O 1302,   

O 1303,      O 1401,  P 1301, P 1500, 
 

بطاقة تعريفية بتخصص: ادارة األعمال  

 ليسانس: المستوى
  م االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرالعلو :الميــدان
  علوم تسيير :الفـــــرع

    إدارة األعمال :التخصص

مكان التكوين: -1  

 
 
 

    

 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:      

 

 المؤسسات والشركاء االجتماعيون/االقتصاديون اآلخرون:      

 

 

   وليون: الشركاء الد          

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 

المركز  ،خنشلة جامعة ،1 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ....  بجاية جامعة ،2 قسنطينة جامعة ،2 سطيف جامعة ،الجامعي بريكة

 

 التجهيزات صيانة مؤسسة مسيلة، لالسمنت لفارج مؤسسة بوعريريج، برج كوندور مجمع مسيلة، الكهرباء انتاج شركة

مؤسسة حضنة  مسيلة، بايب مغرب مؤسسة مسيلة، حليب حضنة مؤسسة اآلجر، النتاج بريماتاك شركة الصناعية،

 ،...السالم بنك الشياب، شغيلت لتدعيم الوطنية الوكالةسوالر مسيلة، 

 

 الزهر ابن جامعة ،-تونس - قفصة جامعة تونس، المنار جامعة ،- تركيا - انقرة غازي جامعة فرنسا، 3 ليل جامعة

   ،...-فرنسا - تولوز لإلدارة العليا الوطنية المدرسة  هنغاريا، بيكس جامعة ،- المغرب - اغادير

 

 التسيير وعلوم وتجارية اقتصادية ومعل كلية: المعهد /الكلية

 التسيير علوم: القسم

  2015/08/05 بتاريخ 678 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع

 

:ميدان  

التسيير وعلوم التجاريةو االقتصادية العلوم  

: تخصص  

عمومي تسيير  

: تخصص  

 ادارة األعمال

: تخصص  

 االدارة المالية

التسيير علوم  
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 
 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 

 

 

 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 
 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

مدخل إلدارة األعمال وتسيير واقتصاد ال لك على غرارذو دارة األعمالإ ين أهم المواضيع التي تشكل مضمونيعالج هذا التكو

 .إلدارة االستراتيجية وإدارة الموارد والبشريةالمؤسسة باإلضافة إلى نظرية المنظمات وا

بعض الجوانب المتعلقة باإلدارة كمقياس إدارة الجودة وإدارة العمليات واإلنتاج وإدارة المشاريع   أيضا كما يتناول هذا التكوين 

ة وتسيير المشاريع في من شأنه أن يجعل الطالب قادر على قيادوهو ما اجراء تقرير تربص في نهاية التكوين  باإلضافة الى

 المستقبل. 

لتأدية اكتساب المهارات الالزمة ب للتسيير تسمحتقان أساسيات اإلدارة كأداة إل لك من أجل اتاحة الفرصة أمام خريجيهذو

  مسار ناجح في مجال ادارة اعمال المؤسسة.

 :مستوى على التوظيف امكانية لخرجيه التكوين هدا يتيح

 ،والعمومية الخاصة المؤسسات -

 ...،اللوجستية الخدمات الخدمات، قطاع البنوك، ، الجمارك التأمين، شركات -

 ... ،التدقيق ديوان ، المالية واإلدارات الميزانية مصالح -

 

 
 :التالية الكفاءات و المؤهالت تطوير التكوين هدا يستهدف

 
 ،األعمال ة ادارتقنيات واكتساب مهارات  -

 ،سريع في عالم العملوال الولوج السهل  -

 .في سياقات مختلفة إدارة األعمال قضايا ورهانات التمكن من -

 :الى التخصص هدا في التكوين يهدف
 

 التمكن من تقنيات ادارة األعمال، 
 عمالعلى القوانين والتشريعات التنظيمية إلدارة األ التعرف، 
 تمكين الطالب من االلمام بكل ما هو جديد في مجال إدارة األعمال، 
  تنمية الوعي الفكري بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتحصيل المعارف المعمقة في مجال إدارة األعمال

 ،وأدواتها الحديثة
 ات من خالل التربصات الميدانيةتمكين الطالب من اكتساب خبر، 
 تطوير امكانيات الطالب وهذا من خالل اندماجه مع فرق العمل واحتكاكه باإلدارة، 
 اكتساب الطالب القدرة على االندماج السريع في وظائف االدارة... 

 


