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 سابقة:امل للمشاركة في املقبولةاملاستر مسارات  -9
 .بعد املوائمةّ(ّو)قبل علوم التسيير  شعبة لىإ ينتمت تياملاستر الصات صّ تخ كل ّ

 

كوين لتعزيز املعارف:  برنامج  -10
ّ
 الت

 : تخصص إدارة املوارد البشريةأوال

شاطات 
ّ
 2الّسداس ي  1الّسداس ي  الن

دروس تعزيزية في التخصص 

والتي لها عالقة بالتكوين في 

 الدكتوراه

ّسا (24)     في الوظيفة العمومية إدارة املوارد البشريةّسا (24)      يةرد البشّرية للمواإلستراتيجاإلدارة ا

ّسا ّ(24)        الطرق الكمية املطبقة في إدارة األعمالّسا (24)                         واالبتكاّرإدارة اإلبداع 

 سا (ّ 24)                                        اطّراملخ إدارة سا (24)                    املقاوالتية وإدارة املشاريع

ّسا (24)      االجتماعيةاإلدارة واملسؤولية  أخالقياتّسا (24)                                     إدارة الوقت

ة دروس في املنهجّية ة  ساعة 24                                     1املنهجي   ساعّة 24           ّ                     2     املنهجي 

في التعليمية  دروس تمهيدية

 والبيداغوجيا
 ساعة 24                      2التعليمية والبيداغوجيا ساعة 24                1 التعليمية والبيداغوجيا

في تكنولوجيات اإلعالم  دروس

صال
ّ
 واالت

صالتكنولوجيات اإلعاّل صال ساعّة 24      1م واالت   ساعّة 24        ّ    2تكنولوجيات اإلعالم واالت 

دروس في تعزيز القدرات في 

 اللغات األجنبية
  ساعة 24                                          1 انجليزية  ساعة 24                                     1 انجليزية

 وليد 01 وطنّي 01 ملتقيات

ّّ:هام

 تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين. املقدمةالدروس  •

اعي لدروس دعم املعارف بساعتين ) • د الحجم الس  ا. يمكن تنظيم هذهّ 02يحد  ( أسبوعي 

روس حسب كل  ت ص أو جمعها في نفس الشعبة.الد   خص 

صال •
 
روس في تكنولوجيات اإلعالم واالت ة ، ميمكن للد  جيا أن س البيداغّوالبحث ودرّونهجي 

 تركة بين الشعب. تكون مش

لطالب الدكتوراه والذيّ  ين املكتسبات واملتابعة املستمرةلتدّو إجبارّيدفتر طالب الدكتوراه  •

  PROGRESيتم إدراجه في املنصة الرقمية 
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 عمالاأل إدارة تخصص  :ثانيا

شاطات 
ّ
 2الّسداس ي  1الّسداس ي  الن

دروس تعزيزية في التخصص 

ي بالتكوين فالقة لها عوالتي 

 هالدكتورا

 سا (24)              املقاوالتية وإدارة املشاريع سا (ّ 24)                                            إدارة املخاطّر

ّسا (24)                   واالبتكاّرإدارة اإلبداع ّا ّ(س24)           الطرق الكمية املطبقة في إدارة األعمال

 سا (24)            إبستمولوجيا إدارة األعمال سا ّ(24)                               ملهنية يير املسارات است

ّسا (24)                 مراقبة التسيير الحديثةّسا ّ(24)                                    إدارة مالية معمقة 

ة دروس في املنهجّية ة  ساعة 24                                             1املنهجي   ساعّة 24                       2     املنهجي 

في التعليمية  دروس تمهيدية

 والبيداغوجيا
 ساعّة 24            2التعليمية والبيداغوجيا ساعة 24                       1 التعليمية والبيداغوجيا

الم في تكنولوجيات اإلع دروس

صال
ّ
 واالت

صالكت صال ساعّة 24              1نولوجيات اإلعالم واالت   ساعّة 24  2تكنولوجيات اإلعالم واالت 

دروس في تعزيز القدرات في 

 اللغات األجنبية
  عةسا 24                              1 انجليزية  ساعةّ 24              ّ                         ّ       1 انجليزية

 دولي 01 وطنّي 01 ملتقيات

ّّ:هام

 ي لألساتذة الباحثين.الدروس املقدمة تدخل في إطار الحجم الساع •

اعي لدروس  • د الحجم الس  ا. ي02املعارف بساعتين )دعم يحد  تنظيم هذهّ مكن ( أسبوعي 

ص أو  روس حسب كل  تخص   .جمعها في نفس الشعبةالد 

روس في تكنولوجيات اإلعالم واال • صاليمكن للد 
 
ة ، مت أن  ودروس البيداغوجياالبحث نهجي 

 . الشعّبتكون مشتركة بين 

لطالب الدكتوراه والذيّ  ين املكتسبات واملتابعة املستمرةلتدّو إجبارّيراه ب الدكتّودفتر طال •

  PROGRESراجه في املنصة الرقمية يتم إد

ّ

ّ

ّ

ّ

 


