السداسي األول

ماستر إدارة أعمال

اسم المادة :التسيير العمومي

محتوى المادة

 -1مدخل للتسيير العمومي.
 -2مبادئ اإلدارة العمومية
 -3أدوات وشروط تطبيق التسيير العمومي
 -4تسيير الخدمات العمومية
 -5سيرورة اتخاذ الق اررات في اإلدارات العمومية
 -6إجراءات المراقبة والمتابعة
 -7إصالح اإلدارات العمومية
 -8إدارة التغيير في اإلدارات العمومية
 -9اإلدارة العمومية الجديدة

اسم المادة :إدارة التغيير
محتوى المادة

 -1اإلطار النظري للتغيير
-األسباب الدافعة للتغيير

تعريف التغيير التنظيمي والتغيير-أنواع التغيير

ارتباط التغيير بالسياق-2أنماط و مصادر مقاومة التغيير
 األسباب الفردية (السيكولوجية) الثقافة التنظيمية :القيم والمتقدات المهيمنة-3تشخيص الوضع الراهن للمنظمة
 أهمية فهم السياق الخاص بالمنظمة -عناصر السياق الثقافي

 تحليل ميدان القوى (كرت لوين) -4قيادة التغيير :االستراتيجيات و األدوار
 استراتيجيات التقليل من المقاومة األدوار في قيادة عملية التغيير :القائد االستراتيجي ،مسئول مشروع التغيير ،اإلدارة الوسطى، ،المستشارون
 -5روافع التغيير
 الهياكل التنظيمية ونظم الرقابة الروتينات التنظيمية اليومية العمليات(المسارات) الرمزية لعبة السلطة والعمليات السياسية ضرورة تبليغ الحاجة للتغيير -6التعلم التنظيمي
اسم المادة :إدارة الصراعات واألزمات
محتوى المادة
 عالقة المؤسسة بالمحيط الداخلي والخارجي -1 -1-Iمكونات المحيط الداخلي للمؤسسة
 -2-1-Iمكونات المحيط الخارجي للمؤسسة
 -2-Iادارة الصراع التنظيمي
 -1-2-Iمدخل عام حول الصراعات
 -2-2-Iدواعي وآثارالصراع في المنظمة
 -3-2-Iالنماذج المعتمدة في الصراعات

 -4-2-Iالطرق االدارية لحل الصراع
 -5-2-Iالمنهج اإلسالمي لحل الخالفات
 -6-2-Iأساليب إدارة الصراع عند  Robensروبنز ،سيزالقي ووالس
-7-2-Iنموذج  Thomas & Kilmannإلدارة الصراع
 -3-Iإدارة األزمات
 -1-3-Iمدخل عام حول األزمات
 -2-3-Iتصنيف االزمات
 -3-3-Iادارة األزمات
 -4-3-Iاالجراءات المتخذة قبل وقوع االزمة
 -5-3-Iاالجراءات المتخذة اثناء االزمة
 -6-3-Iاالجراءات المتخذة بعد حدوث االزمة
 -7-3-Iالنموذج االسالمي في ادارة االزمات
 -4-Iاالدارة باألزمات
المادة  :لوحة القيادة االستشرافية
محتوى المادة
نشأة ومفهوم بطاقة األداء المتوازن (لوحة القيادة االستشرافية)
 .1أبعاد بطاقة األداء المتوازن
 .2اإلطار اإلستراتيجي لبطاقة األداء المتوازن
 .3خطوات بناء بطاقة األداء المتوازن
 .4معوقات تصميم بطاقة األداء المتوازن
المادة  :لغة حية1
محتوى المادة:

-

المصطلحات الخاصة بإدارة األعمال باللغة االنجليزية

-

دراسة نصوص مختارة باللغة اإلنجليزية في إدارة األعمال.

السداسي :الثاني
اسم المادة :إدارة األعمال الدولية
محتوى المادة
 -1مدخل لألعمال الدولية
 -2بيئة األعمال الدولية
 -3استراتيجيات الدخول إلى األسواق الدولية
 -4التخطيط االستراتيجي الدولي
 -5وظيفة التنظيم في األعمال الدولية
 -6إدارة التسويق الدولي
 -7دراسة و تحليل األسواق الدولية
 -8سياسات المزيج التسويقي الدولي (سياسات المنتج /سياسات التسعير الدولي)
 -9سياسات المزيج التسويقي الدولي (سياسات الترويج /سياسات التوزيع الدولي)
-10

إدارة الموارد البشرية الدولية

-11

اإلدارة المالية الدولية

-12

التنافسية في األسواق الدولية

-13

الشركات متعددة الجنسيات

-14

التصدير و اإلنتاج و إيجاد المصادر

اسم المادة :اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
محتوى المادة
 - 1ماهية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
 التعريف ،األهمية واألهداف . إستراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية المنظمة . أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية2

 -نماذج تصميم إستراتيجية الموارد البشرية:

 نموذج التفاعل البيئي القائم على موارد المنظمة . نموذج جامعة وورويتش. نموذج جامعة هارفارد . نموذج التطابق االستراتيجي.3

 -التحول االستراتيجي في وظائف إدارة الموارد البشرية

 - 4إستراتيجيات الموارد البشرية
 التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية إدارة رأس المال البشري إستراتيجية تمكين العاملين إستراتيجية التسويق الداخلي اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية اإلدارة الدولية للموارد البشريةالمادة  :التنافسية والخيارات االستراتيجية
محتوى المادة
 -1األبعاد النظرية لمفهوم المنافسة
 -2مفهوم ومداخل التنافسية والميزة التنافسية
 -3التنافسية على المستوى الكلي
-4التنافسية على المستوى الجزئي
 -5إطار ومكونات استراتيجية المؤسسة
-6البعد االستراتيجي والتنافسي للموارد والكفاءات
-7التنافسية واستراتيجيات التطوير على مستوى المؤسسة
-8التنافسية واستراتيجيات األعمال على مستوى ميادين النشاط
المادة  :التسويق العملي
محتوى المادة

 .1أساسيات في التسويق
 .2البيئة التسويقية
 .3بحوث التسويق ونظام المعلومات التسويقية
 .4تجزئة السوق
 .5سلوك المستهلك
 .6عناصر المزيج التسويقي
 .7المجاالت الحديثة للتسويق
المادة  :لغة حية2
-

المصطلحات إدارة األعمال باللغة االنجليزية
دراسة نصوص مختارة باللغة اإلنجليزية في إدارة األعمال

السداسي :الثالث

اسم المادة :إدارة المعرفة

محتوى المادة
 أساسيات حول إدارة المعرفة أبعاد و وتحديات إدارة المعارف في المنظمات الحديثة اآلليات و العمليات األساسية إلدارة المعارف عالقة نظم إدارة المعارف بتطوير الكفاءاتاسم المادة :التسويق االستراتيجي
محتوى المادة
 -1مفهوم التسويق االستراتيجي وأبعاده.
 -2مجال التسويق االستراتيجي.
 -3العوامل المؤثرة في اتخاذ ق اررات التسويق االستراتيجي.
 -4االختالف بين التسويق االستراتيجي وادارة التسويق.

 -5االختالف بين التسويق االستراتيجي والتسويق العملياتي.
 -6تحديد اهداف اإلستراتيجية التسويقية

 -7تصميم االستراتيجية التسويقية
 -8أنواع استراتيجيات التسويق
 -9تشخيص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة) تحليلSWOT.
أدوات التحليل اإلستراتيجي :دراسة المصفوفات

-10
-11

استراتيجية التجزئة – اإلستهداف – التموقعSTP

-12

االستراتيجيات التنافسية للمؤسسة)استراتيجية الرائد ،استراتيجية التحدي ،استراتيجية التابع.

اسم المادة :إدارة اإلبداع واالبتكار
محتوى المادة
 مفهوم اإلبداع و االبتكار المقاربات والنظريات األساسية لإلبداع و االبتكار الرهانات اإلستراتيجية لإلبداع و االبتكار مصادر اإلبداع و االبتكار اكتشاف و انتقاء األفكار الجديدةأدوات إدارة اإلبداع و االبتكار إدارة الموارد التكنولوجية األشكال التنظيمية و اإلبداع إستراتيجية و تسويق اإلبداع و االبتكار اإلبداع و االبتكار و الميزة التنافسيةإسم المادة :تطبيقات في اإلعالم اآللي
 دراسة للبرامج اإلحصائية ذات العالقة بإدارة األعمال:SPSS, STATA

