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 السداسي األول: - 1
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل تربص عمل شخصي أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

وحدات التعليم 

 األساسية
 18 9 30سا 16  30سا 4 سا9 450

  

االدارة العمومية 

 الحديثة

 امتحان متواصل 6 3 30سا  5  30سا  1 سا 3 150

 امتحان متواصل 6 3 30سا  5  30سا  1 سا 3 150 اقتصاد الصحة

إدارة المستشفيات 

 والمؤسسات الصحية

 امتحان متواصل 6 3 30سا  5  30سا  1 سا 3 150

وحدات التعليم 

 المنهجية
 9 4 سا9  سا3 سا3 225

  

قانون العمل وقوانين 

 الصحة
 امتحان متواصل 5 2 سا5  30سا 1 30ا س 1 120

االتصال والتحرير 

 االداري

 امتحان متواصل 4 2 سا4  30سا1    30 سا1 105

وحدات التعليم 

 اإلسكتشافية
 2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50

  

 امتحان متواصل 2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50 إدارة المخاطر الصحية

   1 1   30سا1  25 وحدة التعليم األفقية

قانون الصفقات 

 العمومية

 امتحان متواصل 1 1   30سا1  25

   30 16 سا26  30سا10 30سا13 750 1مجموع السداسي 
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 :السداسي الثاني --2

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل تربص شخصي عمل أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

وحدات التعليم 

 األساسية
   18 8 سا18 سا3 سا3  سا6 450

الوظيفة المالية 

وتسيير ميزانية 

 المؤسسات الصحية

 امتحان متواصل 6 3 30سا5  30سا1 سا3 150

المحاسبة التحليلية 

ومراقبة التسيير في 

 المؤسسات الصحية

 تحانام متواصل 6 2 سا7  30سا1 30سا1 150

النظام الصحي: 

السياسات، 

 االستراتيجيات، 

 امتحان متواصل 6 3 30سا5 سا3  30سا1 150

وحدات التعليم 

 المنهجية
   9 4 سا9  سا3 سا3 225

 امتحان متواصل 5 2 5  30سا1 30سا1 120 المقاوالتية

إدارة جودة الخدمات 

 الصحية

 امتحان متواصل 4 2 4  30سا1 30سا1 105

عليم وحدات الت

 اإلسكتشافية
   2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50

االدارة االستراتيجية 

 في المؤسسات الصحية

 امتحان متواصل 2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50

   1 1   30سا1  25 وحدة التعليم األفقية

 امتحان متواصل 1 1   30سا1  25 لغة أنجليزية

   30 15 30سا27 سا3 سا9  30سا10 750 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:  - 3

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل تربص عمل شخصي أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16

وحدات التعليم 

 األساسية
   18 7 30سا19  30سا4 سا6 450

إدارة الموارد 

ي قطاع البشرية ف

 الصحة

 امتحان متواصل 6 2 سا7  30 سا1 30سا1 150

سلسلة القيمة إدارة 

 في القطاع الصحي

 امتحان متواصل 6 3 30سا5  30 سا1 سا3 150

مؤشرات الصحة وسياسات 

 الوقاية والعالج

 امتحان متواصل 6 2 سا7  30 سا1 30سا1 150

وحدات التعليم 

 المنهجية
   9 4 سا9  سا3 سا3 225

 امتحان متواصل 5 2 سا5  30سا1 30سا1 120 التسويق الصحي 

إدارةالصيانة 

 والتجهيز الطبي

 امتحان متواصل 4 2 سا4  30سا1 30سا1 105

وحدات التعليم 

 اإلسكتشافية
   2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50

 امتحان متواصل 2 2 سا0.5  30سا1 30سا1 50 التامين الصحي

   1 1   30سا1  25 وحدة التعليم األفقية

 امتحان متواصل 1 1   30سا1  25 منهجية البحث العلمي

   30 14 سا29  30سا10 30سا10 750 3مجموع السداسي 
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 :السداسي الرابع -4
 

 علوم اقتصاديةالميدان :
 علوم التسيير الشعبة :

 "اإلدارةاالستشف ائية  و الصحيةاقتصاد الصحة و  "التخصص:
 

 بمذكرة تناقشيتوج مؤسسة تربص في 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 المدة
 الساعيالحجم 

 السداسي
 األرصدة

 ) تقارير( 12 العمل الشخصي 

 تقاريرثالثة

 06 160 14اسبوع

عواسب (إعداد مذكرة) 14 التربص في المؤسسة  14 200 18 

 الملتقيات 
 

ندوة حول تشخيص الهياكل 

 الصحية 
Thème 1 «  diagnostics des 

structures de santé », 

Pr.Guetaf Leila, Pr.Kaid 

Telilane Nouara ; DDS, 

DAPM 

2H 5  03 10 اسابيع 

ة ندوة " الصحة العمومية و التنمي

 المستدامة و اإلقليم
Thème II « Santé publique,  

développement durable & 

territoire » 
Pr .Djenane 

Abdelmadjid,Pr. Akki 

Alouani Omar, DDS, 

DAPM, Direction de 

l’environnement 

2H 5  03 10 اسابيع 

 30 380  40 4 السداسيمجموع 

 
 
 حوصلة شاملة للتكوين:-5

 
 

 
 المجموع

السداسي 
 الرابع

ةاالستكشافي األفقية  و ت         ح س األساسية المنهجية 

 محاضرة 315 135 67.5  - 517.5

 أعمال موجهة 180 135 67.5 67.5 - 450

تطبيقيةأعمال  45 - -   45  

 عمل شخصي 810 405 22.5  160 1357.5

 تربص 180 - - - 200 380

 ندوات - - - - 20 20

 المجموع 1530 675 157.5 67.5 380 2742.5

 األرصدة 54 27 6 3 30 120

100%  3.33% 6.67% 30% 60% 
لكل  األرصدة %

 وحدة تعليم


