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 مقدمة:

دماج وتقومي املوارد الرضورية لتنصيب الكفاءات املس هتدفة يف رساء وا   املنا ج التعليمية تعّد التدرجات الس نوية أ داة بيداغوجية لتنظمي وضبط معلية بناء وا 

 املعاجلة.  التقومي ورق ريمع حتديد س بل ومعاي

نه يتوجب مقاجعهتا وحتييهنا عند الاقتضاء.  وحىت تس تجيب هذه التدرجات الس نوية خملتلف املس تجدات التنظيمية والبيداغوجية فا 

رار التحضري للمومس ادلرايس الرتبوي ، وَسعيا من وزارة الرتبية الورنية لضامن جودة التّعلمي وحتسني ال داء 2222ــ  2222مضن هذا الس يا  ويف ا 

ثقو  ،البيداغويج ىل  ا  ققار العودة ا  بالدان  اذلي مّس  91اذلي فقضته ال وضاع الصحية جقاء وابء كوفيد الاس تثنايئ  التنظمي العادي بعد المتدرس  تنظميا 

ويج بني أ يدي املامرسني الرتبويني التدرجات عىل غقار بدلان العامل، تضع املفتش ية العامة للرتبية الورنية ابلتنس يق مع مديقية التعلمي الثانوي العام والتكنول

ندات املقجعية املعمتدة، واملعمول هبا يف امليدان يف مقحةل التعلمي الثانوي العام والتكنو  لويج، بغقض تيسري ققاءة الس نوية للتعلامت  ك داة معل ممكةّل للس ّ

 املهناج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كام هو منصوص عليه.

دة س يدا لهذه املعطيات، نطلب من ال ساتذة ققاءة وفهم مبدأ  هذه التدرجات الس نوية من أ جل وضعها حزي التنفيذ، كام نطلب من الس يدات والساوت 

 املفتشني التدّخل ابس متقار ملقافقة ال ساتذة لتعديل أ و تكييف ال نشطة اليت يقوهنا مناس بة وفق ما تقتضيه الكفاءة املس هتدفة.
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 االقتصادي النشاط :األول المفاهيميالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
مفهوم
 

ط
شا
الن

 
ي
صاد

القت
ا

 
ضمونه

وم
. 

ـ تحديد مفهوم 

المشكلة 

 اإلقتصادية 

ـ تحديد مضمون 

النشاط 

 االقتصادي

 :  01الوحدة رقم 

ساسية ألا المبادئ

 للنشاط

 قتصادياإل

 .قتصادية المشكلة اإل. 1

مفهوم المشكلة .1.1

 .قتصاديةاإل

 الحاجات. .1.1

 أ. تعريف الحاجات 

 ب. خصائص الحاجات

 ج. تصنيف الحاجات

  )موالاأل) الخيرات .1.1

 أ. تعريف الخيرات

 ب. تصنيف الخيرات 

 .الخيرات الحرة 1 .ب

 قتصادية .الخيرات اإل 1ب

 قتصاديةتعريف الخيرات اإل  -

 قتصادية أنواع الخيرات اإل  -

 قتصادي النشاط اإل. 1

تعريف النشاط . 1.1

 قتصادياإل

مضمون النشاط . 1.1

 قتصادياإل

 

 

 

 

 

 المهمات:

 المشكلة مفهوم ـ يحدد

 االقتصادية
 النشاط مضمون يحددـ 

 االقتصادي

  فقرةأو  ـ تقديم نص
  حول المشكلة  

 .االقتصادية   
  من ـ تقديم مجموعة

 .عائلة أنشطة  
 في المتعلم ـ يرتب

  أنشطة جدول

 فرد طرف من منجزة

 مجموعة أو

 : إلى أفراد من
 متعلقة أنشطة

التبادل، * باإلنتاج 

 .االستهالك

 تقويم تشخيصي

للوقوف على 

 مدى استعدادهم

 خبرات الكتساب

 جديدة

 تقويم بنائي

مكن تقديم أسئلة ت

المدرس من 

الحصول على 

نوع من التغذية 

 الراجعة

 سا 30

 يرتب فيه الحاجات األساسية و الثانوية ، و خيرات     جدول ملء المتعلم من و خيرات يطلب الحاجات من مجموعة تتضمن معطيات: تقديم  تقييم مدى التحكم في الكفاءة

 مادية و غير مادي ) معنوية(                                        
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 االقتصادي النشاط  :األول المفاهيميالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 المهمات( )تدرج

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

 ـ يحدد

 بين العالقات

 فئات مختلف

 األعوان

 .االقتصاديين

ـ تحديد األعوان 

 اإلقتصاديين 

ـ إبراز العالقات 

بين األعوان 

الوحدة رقم  اإلقتصاديين

عوان األ:  02

 قتصاديوناإل

 نيقتصادياإلعوان ألا تعريف. 1

 ن يقتصادياإلعوان ألا فئات. 1

 ت. الالعائ. 1.1

قتصادية إلالمؤسسات ا. 1.1

 المؤسسات المالية .1.1

 دارات العموميةاإل. 2.1

 )العالم الخارجي)  الخارج.2.1

 

 

 

 المهمات:

 األعوان ـ يحدد

 .االقتصاديين
 بين العالقات يبرز

 االقتصاديين األعوان

ـ تقديم سند او 

تحتوي  وضعية

 مجموعة على 

 ألعوان أنشطة

النشاط االقتصادي 

علم يستخرج المت

مفهوم االعوان 

يحدد االقتصاديين و

 .فئاتهم

 تقويم تشخيصي

موارد لفحص 

 سابقة

 تقويم بنائي

تقديم أسئلة قصد 

    تصحيح 

الفورية  أخطائه

 أثناء التنفيذ

 سا 30
 

 تقديم وضعية ينجز من خاللها مخططا للعالقات بين األعوان اإلقتصاديين:  تقييم مدى التحكم في الكفاءة
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 االقتصادي النشاط : األول المفاهيميالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ت
التدفقا

 
شئة

النا
 

ن
بي

 
ن
عوا

أل
ا

 
ن
صاديي

القت
ا

 
ل
ال
خ

 

رة
الدو

 
صادية

القت
ا

. 

ـ التمييز بين 

التدفقات الحقيقية 

 والمالية

ـ تبيان طبيعة 

 الدورة االقتصادية

الوحدة 

 :00رقم

الدورة 

 االقتصادية

  قتصاديةاالالتدفقات .1

 االقتصادية تعريف التدفقات.1.1

 أنواع التدفقات. 1.1

 أ. التدفقات الحقيقية

 )النقدية( ب. التدفقات المالية

  قتصاديةاالالدورة . 1

 . تعريف الدورة االقتصادية1.1

 االقتصادية. أنواع الدورة 1.1

 الحقيقية الدورة-أ

 المالية  الدورة-ب

 القبلية:المكتسبات 

ـ التذكير بمضمون 

 النشاط االقتصادي.

 المهمات:

 التدفقات بين ـ يميز

 الماليةو الحقيقية
 الدورة طبيعة يبينـ 

 االقتصادية.

 شكلـ تقديم 

 لعالقات تخطيطي

 األعوان

 االقتصاديين

 مخططـ تقديم  

 .االقتصادية للدورة
 من انطالقاـ 

 اقتصادية وضعية

 منها يستخلص

 التدفقات 
 

 تقويم تشخيصي

 تقديم أسئلة ...

 

 تقويم بنائي

 تقديم أسئلة  -
انجاز مخطط -

توضيحي 

ات الحقيقية للتدفق

 والمالية بين

عونين 

 اقتصاديين

 سا 30

 وضعية مركبة يستخرج منها أنواع التدفقات و يصنفها في جدول تقديم تقييم مدى التحكم في الكفاءة :
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 الميدان المفاهيمي الثاني : اإلنتاج و عوامل اإلنتاج

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

ن
يبي

 
ل
شكا

أ
 

ج
إلنتا

ا
 

حدد
وي

 
القيمة
 

ضافة
الم

 ـ تبيان أشكال  .

 اإلنتاج  

 ـ تحديد القيمة 

 المضافة
 

 :00الوحدة رقم  

 اإلنتاج

 نتاج إلتعريف ا. 1

 نتاج إلأهمية ا. 1

 نتاج إلأشكال ا. 1

 نتاج السلعيإلا. 1.1

 نتاج غير السلعي إلا .1.1

  (المضافة القيمة)نتاج إلقياس ا. 2

 مفهوم القيمة المضافة. 1.2

 حساب القيمة المضافة. 1.2

 المكتسبات القبلية :

 النشاطبمضمون ـ التذكير 

 االقتصادي اإلنتاج 

 المهمات:

ـ تناول االنتاج المادي 

واالنتاج المعنوي على حد 

 سواء في تعريف االنتاج.

 .اإلنتاج شكلي ـ يحدد
 المضافة. القيمة يحسبـ 

 تحتوي ـ تقديم وثيقة

 سلعي إنتاج على

سلعي غير وإنتاج
 محاسبيةووثيقة 

 منتجات على تحتوي

 .واستهالكات
 معطيات خالل منـ 

 لمؤسستين

 النشاط مختلفتي

 القيمة المتعلم يحسب

 .منهما لكل المضافة

 تقويم تشخيصي

 

 

 تقويم بنائي

تطبيقات عددية 

 عن االنتاج 

حساب القيمة و

 المضافة

 سا 30

 تقييم مدى التحكم في الكفاءة : تقديم معطيات يصنف من خاللها أشكال اإلنتاج و يقوم بحساب القيمة المضافة
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 الميدان المفاهيمي الثاني : اإلنتاج و عوامل اإلنتاج

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 

 الساعي

 ـ يحدد

 تنسيق شروط

  عوامل

 اإلنتاج  

  دور يحدد ـ 

  التقني التقدم  

  عملية في   

 .اإلنتاج  

ـ تحديد عوامل 

 اإلنتاج و دور 

 كل واحد منها

 في العملية 

مع اإلنتاجية 

ابراز الدور 

التكاملي لها في 

 هذه العملية.

 ـ قياس إنتاجية 

 عوامل اإلنتاج  

 ـ المؤشرات 

 الديمغرافية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ تنسيق عوامل 

 اإلنتاج.

 

 :00الوحدة رقم

نتاج إلعوامل ا

 وتنسيقها

 العامل الطبيعي. 1

 تعريفه. 1.1

 . مكونات العامل الطبيعي1.1

 نتاجيةإلدوره في العملية ا .1.1

 تقييم العامل الطبيعي. 2.1 

 العمل. 1

 تعريف العمل. 1.1

 العمل. ضرورة .1.1

 تقسيم العمل. 1.1

 المظهر الديمغرافي في.2.1

 العمل 

 الدراسة الكمية للسكان أ.

 الدراسة النوعية للعمل ب.

 رأس المال . 1

 راس المال تعريف. 1.1

 ة راس المالأهمي. 1.1

 راس المال أشكال .1.1

 نتاجإلتنسيق عوامل ا. 2

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بتعريف االنتاج 

جعله المنطلق في تقديم و

 الدرس

 المهمات:

  التكاملي الدور ـ يبرز

  في اإلنتاج لعوامل  

.اإلنتاج عملية  
  اإلنتاجية دور يوضح ـ

  تنسيق فعالية قياس في  

اإلنتاج عوامل  
  التقني التقدم آثار ـ يبين

 .اإلنتاجية العملية في  

 معطياتـ تقديم 

 عملية عن عددية

 عاملي تنسيق

 رأس و العمل

 مؤسسة في المال

 عند اقتصادية

 .معين إنتاج حجم

 ـ تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 

 

 ـ تقويم بنائي

 

 سا 20
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تبيان أثار  -

التقدم التقني في 

العملية 

 .االنتاجية

 نتاجإلمفهوم تنسيق عوامل ا. 1.2

 ملشروط تنسيق عوا. 1.2

 اإلنتاج

 . اإلنتاجية1.2

 . التقدم التقني2

 . تعريف  التقدم التقني.1.2

 . مصادر التقدم التقني.1.2

 . آثار التقدم التقني.1.2

إنتاجية كل  بحساب المتعلم يقومينتجان نفس السلعة ،  مؤسستين مختلفتين في المال رأس و العمل عاملي عن عددية معطياتتقديم  تقييم مدى التحكم في الكفاءة :

 عنصر من عاملي العمل و رأس المال و إنتاجية تنسيق عوامل اإلنتاج و إبداء الرأي.
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 المفاهيمي الثالث : الدخل و تخصيصهالميدان 

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

ـ يحدد 

الدخل و 

  يخصصه

ـ تحديد أنواع 

 االستهالك

ـ تحديد 

العوامل 

المؤثرة في 

 االستهالك

ـ إبراز العالقة 

بين الدخل 

 واالستهالك

الوحدة رقم 

00: 

تخصيص 

الدخل الوطني 

 االستهالك-

 تعريف الدخل الوطني. 1

 تخصيص الدخل الوطني. 1

  كالستهالا. 1

 كالستهالاتعريف .1.1

  كالستهالاأنواع . 1.1

 ئيالوسيط والنها كالستهالاأ ـ 

 جيالتدري الفوري و كالستهالاب ـ 

 عيالفردي والجما كالستهالاج .

 كالستهالا يالعوامل المؤثرة ف. 1.1

 والدخل الكستهاال ينقة بالالع. 2.1

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بعملية 

االستهالك كعنصر من 

 النشاط االقتصادي

 :المهمات

  المؤثرة العوامل ـ يحدد

 .االستهالك في  
 االستهالك عالقة ـ يحدد

 حساب خالل من بالدخل

  الميلو المتوسط الميل

 .لالستهالك الحدي

 ـ تقديم معطيات

 عن عددية

 من مستويات

 كيفية و الدخل

 تخصيصه

 لالستهالك

 من ـ انطالقا  

 يصنف معطيات

 أنواع التلميذ

 في االستهالك

ويحسب  جدول

 المتوسط الميل

 الحدي والميل

 و لالستهالك

 .يفسرهما

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

تطبيقات عن 

العالقة بين 

 االستهالك

 والدخل

 سا 30
 

 .ويفسرهما لالستهالك الحدي والميل المتوسط الميليحسب من خاللها المتعلم  ،والدخل االستهالك عنتقديم معطيات عددية  الكفاءة:تقييم مدى التحكم في 
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 الثالث : الدخل و تخصيصه الميدان المفاهيمي

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي
ن
يبي

 
القة

الع
 

ن
بي

 
ك
ال
سته

ال
ا

و 
ر
خا
الد
ا

  
 و

ر
ستثما

ال
ا

. 

ـ تحديد العوامل 

 االدخارالمؤثرة في 

ـ حساب الميل 

 والحدي المتوسط 

 تفسيرهماو لالدخار

تبيان أهمية ـ 

وتحديد  االستثمار

 مصادره
 الوحدة رقم

00: 

تخصيص الدخل 

 االدخارـ 

 واالستثمار

  دخارالا. 1

 أهميتهو دخارالاتعريف . 1.1

 دخارالاأنواع . 1.1

 ختياريالا دخارالا ـ  أ     

 جباري إلا االدخار -ب     

 دخارالاالعوامل المؤثرة في . 1.1

  ستثمارالا. 1

 أهميتهو ستثمارالاتعريف  .1.1

  ستثماراتالاتصنيف . 1.1

  االستثماراتتمويل  . 1.1

 تعريف عملية التمويل أ.    

 ب. مصادر التمويل   

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بتخصيص 

 الدخل إلى جزئين

 المهمات:

 االدخار بين يميز -

 .واالكتناز

 المؤثرة العوامل ـ يحدد

 االدخار في
 من كل عالقة يحددـ 

 .واالدخار االستهالك

 حساب خالل من بالدخل

 والميل المتوسط الميل

 لهما. الحدي

 الداخلية المصادر ـ يبين

 الخارجية والمصادر

 .االستثمارات لتمويل

 من انطالقا  ـ 

عددية  معطيات

 الدخل عن

 يحسب االدخارو

 الميل المتعلم

والميل المتوسط 

 لالدخار الحدي

 .ويفسرهما

 

 تقوم تشخيصي

 

 

 

 

 

 

 تقويم بنائي

طبيقات عن ت

أنواع االدخار 

والعوامل 

 المؤثرة فيه 

وتصنيف 

 االستثمارات

 سا 30

 .ويفسرهما لالدخار الحدي والميل المتوسط الميليحسب من خاللها المتعلم  ،والدخل دخاراال عنمعطيات عددية  تقديم الكفاءة:تقييم مدى التحكم في 
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 المؤسسة االقتصادية الميدان المفاهيمي الرابع:

 الكفاءة

 المستهدفة
 أهداف التعلم

الوحدة 
 التعلمية

 الموارد المستهدفة
 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(
توجيهات حول 
 استعمال السندات

التقويم 
المرحلي و 

 المعالجة

الحجم 
 الساعي

 الدور ـ يبرز
 االقتصادي
 واالجتماعي

 للمؤسسة
 االقتصادية

 ويبين
 عالقاتها
 .بمحيطها

 يصنفـ 
 المؤسسات
 االقتصادية

 لمعيار وفقا  
النشاط 

والمعيار 
 القانوني

معيار و
 .الحجم

ـ إبراز الدور 
 االقتصادي

االجتماعي و
 للمؤسسة االقتصادية

إظهار عالقة ـ 
 المؤسسة بمحيطها

ـ تصنيف 
المؤسسات 

االقتصادية وفقا 
 التالية:للمعايير 

 النشاط 

 القانوني 

 الحجم 
 

 الوحدة رقم
20: 

مدخل إلى 
المؤسسة 
 االقتصادية

 االقتصادية. تعريف المؤسسة 1

. خصائص المؤسسة 2

 االقتصادية

  االقتصادية. دور المؤسسة 3

. تصنيف المؤسسات 4

  االقتصادية

 معيار النشاط . 1.4

 . المعيار القانوني2.4

 . معيار الحجم3.4

 . المؤسسة ومحيطها5

 المحيط االقتصادي. 1.5

 . المحيط القانوني2.5

 . المحيط السياسي 3.5

الثقافي . المحيط 4.5

 التكنولوجي و

 القبلية:المكتسبات 
د في ـ التذكير بما ور

الوحدة )المؤسسة 
( مادة التسيير والتسيير

 والماليالمحاسبي 
 (2س)     

 المهمات:
 المؤسسة ـ يعرف

 دورها ويحدد االقتصادية
 االجتماعيو االقتصادي
 المؤسسات ـ يصنف

 االقتصادية
 المؤسسة عالقات ـ يحدد

 .بمحيطها

 بطاقة تقديمـ 
 لمؤسسة وصفية

 اقتصادية.

 ـ تقديم جدول
 لبطاقات تلخيصي
 تخص وصفية

 من مجموعة
 المؤسسات
 االقتصادية
 من ـ انطالقا  
 تتعلق معطيات
 من بمجموعة
 يقوم المؤسسات

 بتصنيفها المتعلم
 وفقا   جدول في

 لمعيار النشاط
 القانوني والمعيار

 .الحجم معيارو

تقويم 
 تشخيصي

 
 
 

 تقويم بنائي
تقديم مخطط او 

وضعية تعالج 

مختلف 

عناصر الدرس 

تظهر عالقة 

المؤسسة 

االقتصادية 

 بالمحيط.

 سا 20

 مجموعة من المؤسسات االقتصادية يصنفها المتعلم في جدول حسب المعايير التي درست. تقديم تقييم مدى التحكم في الكفاءة:
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 المؤسسة االقتصاديةالميدان المفاهيمي الرابع: 

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة التعلميةالوحدة  أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

سة 
س
سبة للمؤ

س بالن
ر التقيي

ز دو
ر
يب

ك
ستهل

والم
ـ تحديد خصائص التقييس  

 وأهدافه

 المواصفات أنواع ديحدتـ 

ـ تحديد عالقة التقييس 

 والتوزيعباإلنتاج 
 :00الوحدة رقم

لمؤسسة ا

 والتقييس

 ساسيةأمفاهيم . 1

 تعريف التقييس . 1.1

 خصائص التقييس. 1.1

 أنواع المواصفات. 1.1

 أـ حسب الموضوع 

 ساسيألحسب النظام ا ـ ب

 . أهداف التقييس2.1

 . التقييس في المؤسسة1

 باإلنتاجقة التقييس الع.1.1

 قة التقييس بالتوزيعالع. 1.1

 المستهلك حماية-أ 

 ئةالبي حماية-ب 

 المكتسبات القبلية:

ـ اإلشارة إلى شروط 

 السالمة 

 المهمات:

 التقييس خصائص يحددـ 

عدم التطرق الى مبادىء  -

التقييس 
المواصفات أنواع يحددـ 

 بالنسبة التقييس فائدة يبرزـ 

 وحماية والمستهلك للمنتج

 .البيئة

 لشرح ملصقاتـ 

 منتج مواصفات

 وإرشادات

 االستعمال

 من انطالقا  ـ 

 منتجات مجموعة

 يستخلص متنوعة

 خصائص منها

 .التقييس

 

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 التقييس خصائص يستنتج الخ،...والتعبئة األمن و الجودة حيث من المنتوج في المطلوبة المواصفات تتضمن وثيقةتقديم  الكفاءة:تقييم مدى التحكم في 
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 المؤسسة االقتصادية الميدان المفاهيمي الرابع:

الكفاءة 

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ل
ح
را
م

 
ي
عمليت

 
ن
التموي

و 
ق
سوي

الت
. 

ـ تحديد مراحل عملية 

 الشراء

ـ تحديد مراحل عملية 

 التسويق

 :10الوحدة رقم 

لمؤسسة ا

االقتصادية 

والوظيفة 

 التجارية

 االقتصادية. وظائف المؤسسة 1

 . تعريف الوظيفة1.1

 . أنواع الوظائف 1.1

 . الوظيفة التجارية1

 . التموين1.1

 أ.  تعريف التموين

 ب. عملية الشراء

 * تعريف عملية الشراء

 * مراحل عملية الشراء

 ج. تسيير المخزونات

 . التسويق1.1

 أ. تعريف التسويق

 ب. المراحل المتعلقة بالتسويق

 دراسة السوق 
 قنوات التوزيع 
 اإلشهار 
 ترقية المبيعات 
 .حماية المستهلكج. 

 المكتسبات القبلية:

 فالتذكير بتصني

المؤسسات االقتصادية 

 حسب معيار النشاط

 

 

 

 المهمات:

 عملية مراحل ـ يحدد

 الشراء

 

 


المتعلقة  المراحل ـ يحدد

 .بالتسويق

 مخطط تقديمـ 

الهيكل  يمثل

 الوظيفي

 .للمؤسسة
من  انطالقا  ـ 

 نشاط موضوع

 يتم المؤسسة

 مراحل تناول

 الشراء عملية

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 .المنتوج وتسويقمراحل الشراء  مختلف فيه يبين مخططا   المتعلم ينجزتقديم معطيات مختلفة تقييم مدى التحكم في الكفاءة: 
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 الميدان المفاهيمي الخامس : المانجمنت ) علم التسيير(

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 للوحدةالسير المنهجي 

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

ن
يبي

 
ر
دو

 
ر
سي
الم

 
ي
ف

 
ظمة

المن
. 

ـ تحديد مفهوم 

المنظمة 

 والمسير 

ـ تحديد 

 مهارات

 المسير
 :11الوحدة رقم

المبادئ األساسية 

 للمانجمنت

 . تعريف المانجمنت1

لعملية . الوظائف األساسية 1

 التسيير

 والمسير. المنظمة 3

 . تعريف المنظمة1.3

 . المسير 1.3

 أ. تعريف المسير

 ب. مهارات المسير

 ج. دور المسير

 القبلية:المكتسبات 

ـ اإلشارة إلى الوحدة 

األولى لمادة التسيير 

 والماليالمحاسبي 

 (1 )السنة 

 المهمات:

 الوظائف ـ يحدد

 التسيير لعملية األساسية

 .المسير دور يبينـ 

 يمثل تقديم مخططـ 

 .ما منظمة وظائف
 مجموعة خالل منـ 

 المتعلقة األعمال من

 المتعلم يقوم بالتسيير

 يناسبها ما مع بربطها

 الوظائف من

 .للتسيير األساسية

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 للتسيير األساسية بالوظائف ويربطها صنف المتعلمي مؤسسته مستوى على المدير بها يقوم التي األنشطة من مجموعة تقديم الكفاءة:تقييم مدى التحكم في 
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 الميدان المفاهيمي الخامس : المانجمنت ) علم التسيير(

 الكفاءة

 المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة  الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 )تدرج المهمات(     

حول  توجيهات

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 و المعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ر
دو

 
ط
طي
خ
الت

و 
 

ظيم
التن

 
ي
ف

 
عملية

 
ر
سيي

الت
.

 

ـ تحديد أنواع و أهداف 

 ـالتخطيط

ـ تحديد خطوات  

 .وانواع التنظيم

 :12الوحدة رقم

 والتنظيم  التخطيط

 . التخطيط1

 . تعريف التخطيط1.1

 . أنواع التخطيط1.1

 أهداف التخطيط. 3.1

 . التنظيم1

 . تعريف التنظيم1.1

 . خطوات عملية التنظيم1.1

 . أنواع التنظيم الهيكلي3.1

 أ. حسب الوظائف

 ب. حسب تدرج المسئولية

 * المستوى التأسيسي

 * المستوى اإلداري

 * المستوى العملي

 المكتسبات القبلية :

ـ التذكير بما درس في 

 11الوحدة التعلمية رقم 

لمؤسسة االقتصادية ا

 الوظيفة التجاريةو

 :المهمات

 أهداف و أنواع ـ يحدد

.التخطيط
 أنواع و خطوات يحدد ـ

 .التنظيم

 األستاذ يستعينـ 

 لتوضيح بمخطط

 التنظيمي الهيكل

 حسب للمؤسسة

 الوظائف تدرج

 المسؤوليات وتدرج

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 

 تقويم بنائي

 

 سا 30

 الكفاءة :تقييم مدى التحكم في 
 .القاعدة إلى القمة من المؤسسة مستوى على القرار نزول المتعلم تدرج يبين،  مخطط من ( انطالقا  1
 ، و حسب الوظائف. أسفل إلى أعلى من المسؤوليات تدرج حسبللمؤسسة  إنجاز التنظيم الهيكلي من خاللهايتم تقديم وضعية مركبة حول التنظيم  (2
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 الخامس : المانجمنت ) علم التسيير( الميدان المفاهيمي

 الكفاءة

 المستهدفة
 الموارد المستهدفة الوحدة التعلمية أهداف التعلم

 السير المنهجي للوحدة

 )تدرج المهمات(

توجيهات حول 

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة

الحجم 

 الساعي

حدد
ي

 
ر
دو

 
القيادة
و 

 
رقابة

ال
 

ي
ف

 
عملية
 

ر
سيي

الت
. 

إبراز أهمية صنع ـ 

 واتخاذ القرار

 :10 الوحدة رقم

 والرقابةالقيادة 

 . القيادة1

 القرار وأهمية اتخاذ. تعريف 1.1

 . خصائص القرار1.1

 معايير القرار 3.1

 والقرار. المسير 1.1

 موضوع القرار أ.    

 ب. مستوى القرار   

 ج. أنواع القرار    

 . الرقابة1

 . تعريف الرقابة1.1

 مستويات الرقابة. 1.1

 القبلية:المكتسبات 

 ـ اإلشارة إلى قرارات 

 مجلس القسم   

 المهمات:

يبرز اهمية اتخاذ القرار  -

 من خالل تعريف القيادة

على ان القرار  التأكيد-

يعني حل المشاكل 

 والصعوبات المطروحة

 المناسب.في الوقت 

 ومستوى موضوع ـ يبين

القرار وأنواع
 .الرقابة مستويات ـ يحدد

 ـ تقديم وثائق

 إدارية لقرارات

 متنوعة
 

 تقويم تشخيصي

 

 

 

 تقويم بنائي

 سا 30

 تقديم وضعية مركبة يستنتج المتعلم من خاللها:تقييم مدى التحكم في الكفاءة : 

 .وثقة بحماس بها المكلفين تنفيذ األعمال قصد المنظمة أعضاء من اآلخرين قدرات استقطاب فن القيادةاعتبار ـ 

 المناسب. الوقت في المنظمة نشاطات تعترض التي الصعوبات و المشاكل حل إلى القرار ـ سعي

.وجدت إن االنحرافات تصحيح أجل من الفعلي ) اإلنجاز( األداء بين و المسطرة األهداف بين المقارنة أساس على الرقابة ـ تقوم

 .األخرى الوظائف من غيرها من أكثر التخطيط بوظيفة الرقابة وظيفة ـ ارتباط

 
 


