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E.M.F2.S3.06 
 

C 1101,   H 1102,    I 1101,    I 1102,    J 1103,    J 1105,    K 1101,     K 1203,     K 1204,    K 1402,   

L 1101,     L 1201,    L 1202,     L 1205,    L 1300,    L 1401,   L 1402,    L 1705,    L 1803,   N 1101,   

O 1201,   O 1301,    P 1301,    O 1402,    P 1500. 
 

   لتموين: إدارة اإلنتاج وابتخصص بطاقة تعريفية
 

 : ماسترالمستوى
  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :الميــدان
  : علوم التسييرالفـــــرع

 : إدارة اإلنتاج والتموينالتخصص
   

 مكان التكوين: -1

   

 

 

  

 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:     

 

 االقتصاديون اآلخرون: /المؤسسات والشركاء االجتماعيون   

 

 

    الشركاء الدوليون:   

 

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

 ،...السالم بنك الشياب، تشغيل لتدعيم طنيةالو الوكالةمسيلة، 

 

 اغادير 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 -

 

 

التسيير وعلوم والتجارية اقتصادية لعلوما كلية(: المعهد أو) الكلية  

التسيير علوم :القسم  

 2016 اوت 09 بتاريخ 1195 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع       

 

 علوم التسيير

التسيير 

 العمومي 
اإلدارة  المالية 

 للمؤسسات 

 إدارة األعمال 

 

اإلدارة 

 اإلستراتيجية 

 

ادارة االنتاج 

 والتموين

 

ادارة اعمال 

 المؤسسات  
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 
 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم المواضيع التي تشكل مضمون إدارة اإلنتاج والتموين مثل الطرق واألساليب الكمية إلدارة اإلنتاج  التكوينيعالج هذا 

 من ما وهو ألساليب الناجعة لعمليات اإلمداديات، وكذا طرق تسيير المخزونات في المؤسسات، إضافة إلى تحديد أهم اوالعمل

 .والتمويناإلنتاج  لخريجيه في مجال اإلدارية والتنظيمية مهاراتال تطوير شأنه

ب في هذا التخصص  وتجعله في المستقبل كما يتطرق هذا التكوين إلى بعض نماذج اإلنتاج والتي من شأنها زيادة معارف الطال

إطارا في هذا المجال تستفيد منه المؤسسات الصناعية الجزائرية إليجاد أنجع الطرق والسبل  للتنبؤ باإلنتاج وتوفيره بالشكل 

 المطلوب.    

 :منها ندكر والتي والعام الخاص القطاع مؤسسات كل مستوى على التوظيف امكانية لخريجيه التخصص هدا يتيح

 ،المؤسسات اإلنتاجية والتجارية الوطنية واألجنبية الخاصة والعمومية -
 ،ت واالستشارةمكاتب الدراسا -
 البنوك ومؤسسات التأمين. -

 

 :التالية المهارات تطوير التخصص هدا في التكوين يستهدف

  ،والتموين لإلنتاج العملية اإلدارة  -

 .التموين اإلنتاج بإدارة يتعلق فيما واإلدارة التسيير فرق دمج عملية تسهيل  -

 من خالل المساهمة يير إدارة اإلنتاج والتموين، إلى تكوين إطارات وكفاءات في مجال تس في هدا التخصص يهدف التكوين

في تعميق معارف الطالب في مجال إدارة اإلنتاج والتموين واإلمداد من خالل عرض مختلف المقاييس العلمية المتعلقة بإدارة 

اإلنتاج والتموين  والتي من شأنها أن تساعد على تعريف الطالب بمختلف الطرق واألساليب الحديثة المعتمدة للتسيير الفعال 

 في االخير من:تاج والتموين، وهذا ما يؤهل الطالبإلدارة اإلن

  التموينتقنيات إدارة اإلنتاج  التمكن من  -

 .التميونالتي تحكم تقنيات اإلنتاج وإدارة والتشريعات اللوائح  التمكن من -

 


