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إعطاء الطالب معارف عامة حول مفهوم املؤسسة ووظائفها مع تحليل :  أهداف  الوحدة

 . واقع املؤسسة الجزائرية في ظل التحوالت املجتمعية
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السوق ،    اقتصاداملخطط  إلى    االقتصادإلى  املؤسسات  الصناعية خاصة  في  إطار  النقلة  من  

و  نظام  العوملة اليوم ، ومن  جهة  أخرى  يتمكن  من  توظيف  اإلطار  النظري  و  جل  هذه  املعارف  
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ن  خالل  الدراسات  االستطالعية  واالستكشافية  املسطرة  خالل  التقرب  إلى  مجال  التنظيم  م

  . العادية  الظروففي التكوين 

إ كتساب  أجل  يمكن االطالع على الدراسات السابقة  من في الظروف الحالية 

 مؤهالت  علمية  لذلك.
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  مع اإلشارة إلى العمل الشخص ي للطالب( ،محتوى املادة: )إجبارية تحديد املحتوى 
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   أنواع املؤسسات.- .2
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