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 إدارة عامة  ماستر 

 : ل واألالسداسي  - 1
 

 وحدة التعليم 
الحجم الساعي  

 السداسي  
 ي الحجم الساعي األسبوع

 األرصدة  المعامل 
 ع التقييم ون

أعمال   محاضرة  أسبوع   15
 موجهة 

أعمال  
 ية تطبيق

 إمتحان  متواصل  عمل شخصي 

   18      450 وحدات التعليم األساسية 
          و ت أ  
 / / 06 03 4,5  1,5 03 150 المؤسسات الدستورية: 1المادة 
 / / 06 03 4,5  1,5 03 150  قانون الوظيفة العمومية :2المادة 
 / / 06 03 4.5  1,5 03 150 ارية ية اإلدالمسؤول :3المادة 

   09      225 وحدات التعليم المنهجية 
          و ت م
منهجية إعداد النصوص  :  1المادة  

 اإلدارية القانونية و
150 03 1.5  4.5 03 06 / / 

: المشروع المهني  2المادة
 الشخصي و

75 2.5   1.5 01 03 / / 

   02      50 م اإلسكتشافية التعليوحدات 
          و ت إ   
الميزانية   تقنيات :1المادة 

 المحاسبة العمومية و
 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

 ةالحكم الراشد والتنمي: 2المادة 
   امةالمستد                

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

   01      25 وحدة التعليم األفقية 
          أ ف و ت 

 / / 1 1 2.5   1.5 25 بية جناأللغة  ال 1المادة 

   30 16 27  6 19 750 1ي مجموع السداس
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 السداسي الثاني:  -2
 

 وحدة التعليم 
لساعي  الحجم ا

 لسداسي  ا
 الحجم الساعي األسبوعي 

 األرصدة  المعامل 
 تقييم نوع ال

أعمال   محاضرة  أسبوع   14-16
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

 امتحان  متواصل  عمل شخصي 

   18      450 ساسية تعليم األت الوحدا
          و ت أ  
االداري   م: التنظي1المادة

 والمؤسساتي    

150 03 1,5  4,5 03 06 / / 

: المنازعات اإلدارية  2المادة 
 الخاصة 

150 03 1,5  4,5 03 06 / / 

: قانون الصفقات  3المادة 
 العمومية 

150 03 1,5  4.5 03 06 / / 

   09      225 منهجية وحدات التعليم ال
          و ت م  
 / / 06 03 4.5  1.5 03 150 2هجية البحث العلمينم: 1المادة 
عليق على  التو  تحرير 2المادة

 اإلداريةالنصوص القانونية و

75 2.5   1.5 01 03 / / 

   02      50 االستكشافية وحدات التعليم 
          و ت إ   

تكنولوجيات  إدارة  : 1مادة لا
 واالتصال اإلعالم 

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25 قانون التهيئة والتعمير: 2دة الما
   01       التعليم األفقية وحدة 

          و ت أ ف 
 / / 01 01 2.5   1.5 25 نبية جااللغة لا  1المادة 

   30 16        27  6 19 750 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:  -3
 

 
 عليم التدة حو

الحجم الساعي  
 السداسي  

 م الساعي األسبوعي حجال
 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

أعمال   محاضرة  أسبوع   15
 موجهة 

 ان امتح متواصل  عمل شخصي  ل تطبيقية ماأع

         450 التعليم األساسية ات وحد
          و ت أ  
 ة المرفق العام رينظ: 1المادة 

 ة والمؤسسات العمومي

150 03 1,5  4,5 03 06 / / 

 / / 06 03 4,5  1,5 03 150 قانون المناجمنت العمومي     :2المادة 
: اإلدارة ومسائل المالية     3المادة 
 اية والجب

150 03 1,5  4.5 03 06 / / 

         225 تعليم المنهجية ت الوحدا
          و ت م  

: تقنيات إعداد البحوث 1دة الما
 ت والمذكرا 

150 03 1.5  4.5 03 06 / / 
 

 / / 03 01 1.5   3 75 السلطات اإلدارية المستقلة : 2المادة 
         50 وحدات التعليم اإلسكتشافية 

          و ت إ   
ضمان  ل ا و العمل منازعات 1المادة 

 االجتماعي 
25 1,5   2.5 01 01 / / 

 / / 01 01 2.5   1,5 25 القيات العمل   د وأخالفسا 2المادة
          فقية األعليم  وحدة الت

          و ت أ ف 
 / / 1 1 2.5   1.5 25 االجنبية اللغة   1المادة 

   30 16 27  6 19 750 3مجموع السداسي 
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 رابع: السداسي ال - 4
 
 الحقوق والعلوم االدارية   دان:ميال

 ية  الشعبة: العلوم اإلدار
 إدارة عامة  التخصص:

 
 قش م كرة تناسسة يتوج بتربص في مؤ

 
 
الحجم الساعي  

 األسبوعي 
 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى 

 4 1 5 التربص 
 24 1 * 42 مذكرة نهاية الدراسة 

 30 3 750 4مجموع السداسي  

 

 واألعمال األخرى خصي للطالبالعمل الش*بما في ذلك 

 حوصلة شاملة للتكوين: -5

لنسبة لمختلف  األربعة باللسداسيات ت،  طبيقابين المحاضرات والت  كر الحجم الساعي اإلجمالي موزع جى ري) 
 ( التعليم حسب الجدول التاليوحدات 

 
 

ملتقى+   المجموع 
 مذكرة 

ية االستكشاف األفقية   ت  ح س و  األساسية  المنهجية  

 محاضرة  405 247.5 135 67.5 / 855

ل  ماأع 202.5 67.5 135 /  / 405
 موجهة 

أعمال   / / / / / /
ية تطبيق  

1215 / 112.5 522 ي عمل شخص  607.5 270   

 المجموع  1215 585 495 180 25 2500
 األرصدة 54 27 6 3 30 120

%100 % 25 % 2.5 % 5 %22.5 % 45 
لكل   األرصدة % 

 وحدة تعليم 
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IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةمفصل  ة بطاق  تقديم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        لعلوم السياسية      كلية الحقوق وا  2حمد ملين دباغين سطيفاملؤسسة: جامعة م

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  

 

 إدارة عامة   : يالمهن  عنوان الماستر 
 األول السداسي: 

 األساسية وحدة التعليم  اسم الوحدة:
 المؤسسات الدستورية : 3اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

ئددا   نظددةا تكقددة و ه تك  تة تكقةئمددة فدده تكمؤسسددةا تك سدد و يةكددب لةكه تكمددة إ ىكددر ف ايدد  تك وين فدده  دد  يهدد ا تك  دد
هدددة  مدددن رددد ل فطدددايم تكسدددل ةا تكم قدددو إ كل اكمدددة  فددده موت هدددة   ةمليدددة   نلةإلضدددةفة ىكدددر تكددد عالق فددده تك   دددة تك

ك  د ي  تك سد و    ه د ت  لد  فدده سسددةا فده تتكعالومدة  تخر ادةا تك طداي ه كدائيج تك مهو يدة  ه ه   د ه تكمؤ 
 . 2016تكمالاسة سنة   ي ا تك س و يةة  تك  ىط
 

 :قة المطلوبةالمعارف المسب
تكليسدة ج  همدن  دق رض دات تب سدةل  تكم دة ا تكقة  ردة ة و  تك سد و   رد ل ماةلدة سد   كل ةكدب   تسدة مدة إ تكقد

 تك ه فؤ ل  ك  تسة   ت تكمقيةس.
 

 المادة:  محتوى
  .كقة و ه تك  تئا  كنظةا تتكقةئمة فه ت  و يةكمؤسسةا تك ساي  لةك  ت -
   نةئية(.و ية )فه تكظاها تك ة رة هتخس ث تخر اةا تك طاي ه كائيج تك مه -
 تكمسؤهكية تكسيةسية كلعالومة.  -

  ه  تكمؤسسةا تك س و ية فه تك   ي  تك س و  .  -

 تكم لج تك س و  .  -

  طة ية.  تكه ئةا تك س و ية تخس  -

 
 رنيت ...الخ (  اقع انتالمراجع: ) كتب ، مطبوعات، مو

 .2003 تئا  نطا هتك وزيع  تك  س و     ت  تك لوا كلتكو    فه تكقة و  تك   و رة  ةسنه -
  .2000  تإلسالن  يةتكنظق تكسيةسية هتكقة و  تك س و    منطدددأإ تكم ة ا     مةل تك ين سةمه -
 دددب تكقة و يدددة  كسيةسدددية   ت  تك تةددد ت   تء تألأضدددةئية كعايدددة فأسددديج ه تكق مةردددةع  تك  دددب ةسدددن   ددد  تك دددايق -
 .2008قة اإ  ماا  تك
  .2002كعل ه تكعقوقية  سية  منطو تا تتأل ظمة تكسية معمو   ف ت     تكو ة   -
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  2009ك وزيددع  تكوسدديف فدده تكددنظق تكسيةسددية هتكقددة و  تك سدد و     ت  تكثقةفددة كلنطددا هت    مددة  أةمدد   تكخ  ددب  -
 . مة   تأل   

  .1971ضة تك ابية    اها  تكسيةسية   ت  تكنهكأل ظمة هتكعيةإ كمضةهيق تكع يثة ت  فوز  أ و  رة   -

 ددد ن مل لدددة  تك  تئدددا   تكنظدددةا تكسيةسددده تك  تئدددا    ت  تكهددد ل كل وة دددة هتكنطدددا هتك وزيدددع سددد      طددد  اتك  دددو -
1993. 

 ةمعيدددة  وت  تكم  و دددةا تكهل   يدددتك ددد ء تأل ظق تكسيةسدددية تكمقة  دددة  و   هتكدددنتكقدددة و  تك سدددسددد      طددد  اتك  دددو -
 .2005 تك  تئا 

 
-Burdeau, George , Manuel de droit Constitutionnel et institutions Politiques. 

-Beradat, Léon, Political ideologies : Their Origins and Impact, 10th (tenth) Edition Paperback, 

March 18, 2009.  

-Barthelemy, Joseph et Duez Paul, Traité de droit Constitutionnel, Ecommica, Paris, 1985. 

-Burdeau, George, Manuel de droit, Constutionnel et Institutions Politiques, 20 édition, L.G.D.J., 

Paris, 1984. 

-Drago. G, L'exécution des décisions du conseil constitutionnel, 1991. 

-Favoreu, Louis, Droit constitutionnel, Dalloz, Précis Droit Public,  

 

 طريقة التقييم: 
 + متواصل كتابي امتحان -
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 األول السداسي: 

 ية اسليم األسوحدة التع اسم الوحدة:
 قانون الوظيفة العمومية   المادة: اسم

  6الرصيد:
 3المعامل:

 أهداف التعليم: 
تكعدةبق كلموفدا تك مدومه  و دض  هت هدة  قدة و هفده تكنظدةا تكفعالدق تك ةكدب كدر   ت تكمقيدةس ى تك  وين فه  يه ا

تإل ت إ هأ تإ فعق دددد  أ دددد تفهة فدددده أ تء تكخدددد مةا تك ةمددددة كل مهددددو   ه كددددم مددددن ردددد ل فطددددايم تكموددددة   تكعةبمددددة 
 ةملدة ه كدم هفد  مقة بدة م  ة هتخس مات  ف هة  ةقوق تكموفدا ههت وةفد  كل وفي   شاهط  رول تكوفيضة تك مومي

 ه هتكضنه.  تك ة   ن تكقة و ف مع   ن 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
مقيةس تكوفيضة تك مومية لاضة مو  إ هبمقة بة  ة و ية فقف    نمة رم ةز تك  وين تكمق اح  نة   س   كل ةكب   تسة

 ةفة تكمقة بة تكضنية من  هة  ة ية.  لةك م  من  هة  هبإض 
 

 محتوى المادة: 
 وفا تك مومهمضهوا تكم -

 كمسةهتإ  تك  ت إ   تئمية تكوفيضة(  تك وفي ) توة  م -

 شاهط تك وفي    ن تكقة و  تإل ت   هتإل ت إ تك ةمة -

        طاق تك وفي    ن تكقة و  تإل ت   هتإل ت إ تك ةمة                               -

 ةقوق ههت وةا تكموفا -

 ت قضةء تكاتل ة تكوفيفية -

 
 رنيت ...الخ (  وعات، مواقع انتكتب ، مطب جع: )المرا

تكهة      - أم ن      تك ابه  وإصالحها  وأساليبها  أصولها   الدولة  موظفي  شؤون   إدارةةم    تكض ا     ت  
 . 1990ماا  

 . 1970  م و ة لغ ت   تك اتق  العربية لدولا في المدنية الخدمةةم   أم ن     تكهة     -
   ت  1  تك و ة  مقارنة  دراسة   التأديب  حالة  غير  في  الوظيفية  طةالراب  انقضاءا   ةم   سليمة  تكق    -

 . 2003هتئ  كلنطا هتك وزيع   مة   تأل     

 . 1999   ت  تكعةم    مة   تأل     البشرية الموارد إدارةرةك      تكاةيق تكه  ه   -

 .  2005تإلسالن  ية   منطأإ تكم ة ا   اإلسالمية الشريعة ومبادئ اإلدارة علم تغب مة   تكعلو   -
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 .2000  تك ت  تك ةمعية   البشرية الموارد إدارة هترة معم  ةسن   -
 .  1983  م و ة تك وف     مة   تأل     العامة اإلدارة في  الوظيفة أخالقياتز ه  تفب غوشة   -

اا   ية  م ب تكقة و    ت  تك دوليةلا  العالقات  لقانون   األخالقي  المضمون ة هللا     تك ظيق   ة هللا   ز     -
2012. 

 .2004  منطأإ تكم ة ا  تإلسالن  ية  ماا  اإلداري  القانون  أصولسةمه  مةل تك ين   -
تك ين    - كلنطالعامة  للوظيفة  اإلداري   التنظيمسةمه  مةل  تك  ي إ  تك ةم ة  ماا     ت   تإلسالن  ية   ا  

1990 . 

 
- Fridiric colin, l’aptitude dans la fonction publique, Bibliothèque de droit publique, Aix 

Marseille, tome 221. 

- Ayoub Élaine, la fonction publique en vingt principes, 2éme édition, frison roche, paris, 1998. 

 

- Jean François lachame, la fonction publique, 2éne édition, Dalloz, paris, 1998. 

-Jean louis moreau, la fonction publique, libraire général de droit et de jurisprudence, paris, 1987.   

-Jean marie Auby et robert Ducos Ader, le droit administratif, Dalloz, 1973. 

-Laurant blan, les contraintes juridiques de la fonction publique, universitaires de France 108, 

paris, 1971. 

 
 طريقة التقييم: 

 امتحان + متواصل     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        لعلوم السياسية      كلية الحقوق وا  2حمد ملين دباغين سطيفاملؤسسة: جامعة م

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  

 

 مة ة عاإدار : مهنيال الماستر عنوان 
 األول السداسي: 

 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:
 ارية المسؤولية اإلد :3اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 : أهداف التعليم

 م   تكضهق ةول ف و   ظةا ى  ح تألضات  تكنة مة  ن مسؤهكية تإل ت إ يةس ىكر ف  ت تكمق  هوين فتك    يه ا
كعقدوق تألفدات  مدن  هدة هضداه إ ةمةردة ف ةكيدة  طدةط تإل ت إ  عمةردة تكمطداه ةهتكوعث  دن فعق د  تك دوتز   د ن تك

 تك ةمة من  هة  ة ية.  هفعق   تكمالعة
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
  ك ندد   نددة ي نددةهل  دد ت تكمقيددةس لالث ددا مددن تك ضادد   هبطددال  تإل ت    ل ددم مضددةهيق تكقضددةءكل ةكددب   تسددة   سدد 

تخ  هدة تا تكقضدةئية تكم  لقدة لالد   ظدق تكمسدؤهكية تإل ت يدة فده تك  تئدا ه د كم  مله  ة ث فا د  تك  تسدة  لدر 
  ة. فه فا س

 
 : المادة محتوى

 وتطورها  المسؤولية اإلداريةأوال: مدخل لمفهوم 
 هة فه تكقة و  تإل ت   أسسه  ف و   ظةا تكمسؤهكية تإل ت ية  تكمسؤهكيةي  ف ا  -

 تطبيقاتها في القضاء الجزائري و   الخطأالمسؤولية اإلدارية على أساس ثانيا: 
 قه  تكطخاه(تكخ أ تكمافب كلمسؤهكية )تك سيق  تكوسيف  تكماف -
 تك   ة تكس  ية  -

 قاتها في القضاء الجزائري بيتطدون خطأ و رية المسؤولية اإلداثالثا:  
 ف  يقةفهة فه تكقضةء تك  تئا  ه   لر أسةس تكمخةطا تكمسؤهكية تإل ت ية -
 .ف  يقةفهة فه تك  تئار ل لم  أ تكمسةهتإ أمةا تألعوةء تك ةمة ه تإللر   يةة تإل ت  تكمسؤهكي -
 المسؤولية اإلدارية بعا: نظام التعويض عن را
 يض/ طلب التعو 1
 فددع تك  ددويم )ةةكددة فنض دد  مافدد   ددةا  تك ادداا لةسددق ى ت إ أرددال  تخز هت   ص تكمسددؤهل  ددنفع يدد  تكطددخ -

 خر اة ةا  فضويم تكماف   تخشغةل تك مومية(تكوفيضه  تك  ةه   ف تر  ت
 شاهط  فع   ول تك  ويم  -
 وعية )فوتئ  تك أر ا  فوتئ  تك  ويم  فوتئ  تكضوتئ (تك  ويضةا تك  -
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 لتعويضشروط استحقاق ا /2
 تكضا  هشاهط  -
 تك   ة تكس  ية تكمؤ اإ -
 تس و ة  تك  ويم لس ب هضعية تكضعية  -
 / نظام التعويض3
 م تك له كلضا   ويتك -
 فق يق تألضات   -
 ى قةا قيمة تك  ويم  -
 أ ظمة رة ة كل  ويم  -
  ويم تكمؤ ت تك  -
 

 ...الخ (  المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت 
      تسة فأ  لية فعل لية همقة  ة تك  تئا   يوت  تكم  و ةا تك ةمعية  ظاية تكمسؤهكية تإل ت ية مة         وت -

 .1994ئا  تك  ت
 .2013ه ل  تك  تئا     ت  تكمسؤهكية تكسل ة تك ةمةآث ملوية ةس ن  ن شيخ   -
 تكم لدددة، "فهدددة فددده م دددةل تكمددداه تك ة ردددة هف  يقةتكمسدددؤهكية تإل ت يدددة  دددن ت  ددد تا تكادددية ة "  شددد هو  مسددد و   -

 .28-11.ا -  ا 1998  2  تك    تكقضةئية
 

 طريقة التقييم: 
 امتحان + متواصل      
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 امة إدارة ع : المهني الماستر عنوان 
 األول اسي: سدال

 وحدة التعليم المنهجية  اسم الوحدة:
 رية منهجية إعداد النصوص القانونية و اإلداالمادة:

 6 الرصيد:
 3معامللا

 
 أهداف التعليم: 

 (  ر على األكثر ، في ثالثة أسط  ما يفترض على الطالب اكتساب  من مؤهالت بعد نجاح  في ه ه المادة كر)
 

في   التحكم  إلنجاز    العلمي    البحثتقنيات  تحسين  الطالب  تؤهل  اإلدارية  التي  و  القانونية   وكل  النصوص 
 استر  سات المل مساره في درااألعمال الضرورية للطالب خال

 
 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 لتعليم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا ا) 

 وث التدريبية في طور الليسانس ومذكرة التخرج في طور الليسانس حو الب  العلمي منهجية البحث 
 
 

 لشخصي للطالب ( لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل االمفصل محتوى تحديد ال  ) إجباريةمحتوى المادة: 
 
 كيفية اختيار موضوع البحث -
 ي كيفية القيام بالبحث المكتب  -
 ضياتفرالكيفية اختيار اشكالية البحث و مختلف  -
 تحليل المعطيات المتوفرة  -
 ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه   -
 ئم للعناصرم المالالتقسيلصحيحة و الصياغة ا -
 كيفية انشاء الخاتمة استنادا الى مراحل البحث السابقة   -
 المراجع -
 المالحق ان وجدت  اهمية الملخص و كيفية تنظيم -
 

 وضوع معين وفق اي منهج مختارالمكتسب من خالل الدراسة ير م تحر  لبطايمكن للالعمل الشخصي
 

 ح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( الترجي ....إلخ ) يُتركمراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم:
 
 
 

 ( إلخ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب، ) المراجع: 
 
 

 إدارة عامة  : مهنيلا عنوان الماستر
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 االول السداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية  ة:وحدال اسم

 الشخصي المشروع المهني و اسم المادة:
 3 الرصيد:
 1المعامل

 
 

مؤهالت بعد نجاح  في ه ه المادة، في ثالثة أسطر    الطالب اكتساب  منعلى   كر ما يفترض  ):أهداف التعليم
 (  على األكثر 

تمك إلى  المقياس  هدا  تيهدف  في  التحكم  من  الطالب  البحث  ين  الالزمة    العلمي قنيات  المناهج  استعمال  و 
قانون    للدراسة انشامجال  خالل  من  الدولية  العالقات  و  الدولية  وفق المنظمات  خاص  مشروع  ياره  اخت  ء 

 الشخصي و البحث فيه  
 

مواصلة ه ا التعليم،    وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من )  المعارف المسبقة المطلوبة :
 ر(.  سطرين على األكث

 مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة  
 

 عمل الشخصي للطالب ( ى الة مع اإلشارة إل) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل ماد وى المادة:محت

 
 معرفة ال ات  -
 معرفة المهنة  -
 تحليل المسارات الممكنة  -
 المكونة اختيار التكوين والمؤسسة   -
 التمويل  -

 
 شخصي للطالب اتجاه اختيارات  للمهنة. ل اتهاد االج العمل الشخصي

 
 النهائي.  امتحان + مراقبة مستمرة  طريقة التقييم:

 
 
 

 إلخ(  اقع انترنت، ت ، موومطبوعا   كتب،) :المراجع
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 إدارة عامة  المهني : عنوان الماستر 
 االول  السداسي:

 فية االستكشا وحدة التعليماسم 
 المحاسبة  تقنيات الميزانية واسم المادة: 

 1د: الرصي
 1المعامل

 
طر  الثة أسالمادة  ، في ث   كرما يفترض على الطالب اكتساب  من مؤهالت بعد نجاح  في ه ه)أهداف التعليم:

 (  على األكثر 
 

تسا التي  الحديثة  التكنولوجيا  التحكم في وسائل  الطالب من  تمكين  إلى  المقياس  هذا  الطالب على  يهدف  عد 
 بالمحاسبة و تحقيق الميزانية  وماتي و دراسة المسائل التقنية المرتبطة البحث و االستفادة من و التطور المعل

 
لتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا التعليم،  بة والمعرف المطلول  فصيلي وصف ت)  مطلوبة :المعارف المسبقة ال
 سطرين على األكثر 

 
 معرفة عاميات االتصال  

 
 ب ( ادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطال) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل م توى المادة:حم

 مفهومي الميزانية و المحاسبة و العالقة بينهما   -
 ال المحاسية ة في مج التقنيات الحديث -
 الميزانية المتوازنة  تحقيق -
 المؤثرات الداخلية و الخارجية على الميزانية د 
 بالمحاسية   عالقة الميزانية -

 في القطاع العام  المحاسبة د مكانة 
 مترتبة على االخالل ب نظام المحاسبة النتائ  ال -
 

 العمل الشخصي : 
 األستاذ  الزمالء و  ن محل نقاش من قبل اين تكولكل محور  تقنية ورقة  يمكن للطالب تقديم بحوث او 

 
 النهائي.  امتحان +مراقبة مستمرةطريقة التقييم:

 
 

 المراجع:  
 

ية و المالية و الميزانية و اثرها على التنمية االقتصادية،  ان احمد عثمان، السياسة النقدية و االقتصادعثمد/  
 . 2015مصر،  
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 إدارة عامة  : المهني الماسترعنوان 
 االول  اسي:سدال

 االستكشافية  : يميةالوحدة التعل
 الحكم الراشد والتنمية المستديمة    المادة:

 1 الرصيد:
 1المعامل

 
 أهداف التعليم: 
ة يثة فقوا  لر   ةفس  ايفه   ه تكمة إ ىكر فعالق تك ةكب فه مضهوا تكعالق تكاتش   و ض  مقة بة  يه ا تك  وين  

تكضوت   ت تك نمية   مع  ه كم لغات فعق   مضهوا آرا مألسةسية فه أ  مفظةفا  هو   ك   و مضهوا   ةه  
ة م  لب ى  ت   وت   ى ت ية يق تكات نة ضاه إ ملعة رق ض همة  همن  ق ي  ه ىكمةا تك ةكب  ه ه تكمضةه تكمس  ت

 منض عة  لر معي هة تخ  اة   هتخ  مة ه.  
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 لر تكم ة ا تك ه تب س هة من ر ل   تس   ك ه  تكمقيةس تك   ر     ي   س ية  ت  فه   تس   كه  ر  م  تك ةكب  

   ت  .  ة تك نظيق تإل لر مس ول  ظاي  فه ر مة تك نميةتكسل ةا تإل ت ية 
 محتوى المادة: 

 أوال: مفهوم الحكم الراشد والتنمية

 الحكم الراشد  مفهوم   -1

 اتش  م ا تا  اهز مضهوا تكعالق تك -

 اتش :  كعالق تكأل ة  ت -

 تكعالق تكاتش  ينظق ف ر  فوت   تفخة  تكقات  تك مومه  -

 تكعالق تكاتش  ر  ز  ه  تكق ةع تكخةا  -

 مفاهيم التنمية    -2

 ول من مضهوا تكنمو ىكر تك نمية  تك ع -

 فا    مضهوا تك نمية  لر تك ةئ   لر مس ول معيطة تإل سة   -

 مية تكوطنية  علية كخ مة تك نف  ي  مضهوا تك نمية تكم -
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 مة تفهو  مضهوا تك نمية تكمس    -

 مة  ابة الحكم الراشد والتنمية المستدثانيا: مقار 

 موة   تكعالق تكاتش    -

 تكاتش  آكيةا تكعالق  -

 فقةطع تكمضةهيق   -

 
 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  

ةا مضهدوا هتكمالو دةا(  م لدة مضدةهيق  تكما د  تكد هكه كل  تسدة تكمسد  تمة: تكد تك ةل ه معم   مدةل  )تك نميدة تكوطداي
 .2006ا    ما14تكمس ق لية هتخس اتفي ية  تك    

طدددموكية كل رمقاتطيدددة تكمعليدددة هتك نميدددة(   ددد هإ تك رمقاتطيدددة تكمعليدددة تكوطنيدددة هتك نميدددة  د تك  كددده معمددد   )تألل دددة  تك
 .2000  فاةل  تكمغا  أفاي   تكنةشا أه ت  ك 15-14يومه 

كمعليدة:  ن ش  ب  اا تك ين   ن مناو      هللا  )م ل ت  الةس ض ا تك ضةءتا  لر فس  ا تك مة ةا ت  -
 لية تك لوا تخ  اة رة أ ه لالا  لقةي   لمسة .ةةكة  ل رة فلمسة (  مل قر لال

 قدددر عدددوث هأه تق تكمليق هتألل دددة (  لد  و طدددة مودددة ت  )تك نميدددة تكمسددد  تمة: مقة بدددة ت  ادددة رة فددده ىشدددالةكية تكمضدددةه
فاةدةا عودةس لسد ي   منطدو تا ةءإ تخسد خ تمية كلمدوت   تكم ةةدة   ةم دة تك هكه ةدول تك نميدة تكمسد  تمة هتك ضد

 .2008بة هتخس ثمة  فه تكمؤسسةا تكاغ اإ هتكم وس ة فه تكضضةء تأله ه م وس ه  تك  تئا  مخ ا تكطات
ى سدة ية   ليدة تخ  ادة    ةم دة  مطد   تك د    ئدا(  م لدة  لدواشايضه أةم   )ف ابة تك نمية تكمعليدة فده تك  ت-

 .2009  سو ية  40
وث هأه تق تكمل قدددر تكددد هكه ةدددول تك نميدددة تكمسددد  تمة ةكية تك نميدددة تكمسددد  تمة هأل ة  دددة(  لعدددد  مدددة    مدددة   )ىشدددال

 .2008 ةم ة فاةةا عوةس لس ي     تك  تئا   هتك ضةءإ تخس خ تمية كلموت   تكم ةةة 
مة هتك ضدةءإ ه    لة  )تك نمية: مدن تكنمدو ىكدر تخسد  تمة(  لعدوث هأه تق تكمل قدر تكد هكه ةدول تك نميدة تكمسد  تةكف-

 .2008ةةة   ةم ة س ي   تك  تئا  تخس خ تمية كلموت   تكم 
- Marteus Jean- Claude, Le ModèleAlgérien de développement, S,N,E,D, Algérie,1973. 

- MoussaZahia, l’évolution de la décentralisationterritoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix 
Marseille 3,1995. 

 طريقة التقييم: 
 امتحان    -     
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 إدارة عامة :المهني  ن الماسترعنوا
 االول السداسي: 

 ليم االفقيةوحدة التع اسم الوحدة:
 اللغة االجنبيةاسم المادة:

 1 الرصيد:
 1المعامل

 
 
 هداف التعليم:  أ

 
المقي هذا  القيهدف  المصطلحات  في  التحكم  من  الطالب  تمكين  إلى  باس  المتعلقة   المنظمات  قانون  انونية 

 لدراسة . ولية و بالتالي القدرة على اختيار مختلف المراجع االجنبية الالزمة لولية و العالقات الدالد
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :  
 ية للغة االجنبية االسس و القواعد االساس

 
 :محتوى المادة

 
 ة بالقانون الدولي  المصطلحات القانونية باللغة االجنبية المتعلق 

 ة العربية إلى االجنبيالترجمة من اللغة 
 الترجمة من اللغة االجنبية إلى اللغة العربية 

 ةل و الدراسنصوص قانونية للتحلي
 
 

 يل نص قانوني باللغتين. ترجمة و تحل  العمل الشخصي
 

 النهائي  امتحان + مراقبة مستمرة  طريقة التقييم:
 

 المراجع:  
شرون، الطبعة االولى، ربي(،مكتبة لبنان ناع  -قاموس المصطلحات القانونية )فرنسي  ،فيليب ط. أبي فاضل

2004 . 
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 امة إدارة ع:المهني  عنوان الماستر
 ني الثاالسداسي: 

 لتعليم االساسية وحدة ا اسم الوحدة:
 ي المؤسسات التنظيم االداري و مادة:اسم ال

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 

لمادة، في ثالثة أسطر  بعد نجاح  في ه ه ايفترض على الطالب اكتساب  من مؤهالت     كر ما):  أهداف التعليم
 (  على األكثر 

مل و دور المؤسسات و  ب من اكتساب معارف قانونية حول نشأة و عيهدف هذا المقياس إلى تمكين الطال
 ل توجيهها و تسييرها و تنظيمها  سب
 

لة ه ا التعليم،  ف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصللمعر   وصف تفصيلي )  المعارف المسبقة المطلوبة :
 رين على األكثر(.  سط

 المؤسسات المالية  
 

 العمل الشخصي للطالب (  المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى ) إجبارية تحديد محتوى المادة:
 

 نشأة و تطورالمؤسسات   -
 دارة وسبل تنظيمهامفهوم اال -
 يثالمؤسساتي الحدنشأة و تطور  -
 سة  االدارة على سير المؤس تأثيرعوامل   -
 تنظيم االدارة   -
 سسة المؤ منهج النتائج المتعلقة بسير و تنظيم االدارة مقارنة بدور و     -
 
 

 العمل الشخصي : 
 الزمالء و األستاذ  ل محور اين تكون محل نقاش من قبل بحوث او ورقة تقنية لك يمكن للطالب تقديم 

 
 

 النهائي.  امتحان + تمرةمراقبة مس  :طريقة التقييم
 
 

 المراجع:  
ب الحديث،  علم الكتاالسليطي ، ترقية الموظف في ادارة المؤسسة، دراسة مقارنة ،  احمد بن محمد الحي    د/ 

 .2005الطبعة الثانية، قطر، 
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 إدارة عامة  : مهنيال الماستر عنوان 
 الثاني السداسي: 

 االساسية   التعليمية  :الوحدةسم ا
 لمنازعات اإلدارية الخاصةا المادة:اسم 

 6 الرصيد:
 3لمعاملا

 
، في ثالثة أسطر     مادةما يفترض على الطالب اكتساب  من مؤهالت بعد نجاح  في ه ه ال كر)ليم:أهداف التع
 (  على األكثر 

 
  المنازعات اإلدارية نية حول المسائل المتعلقة بمكين الطالب من تعميق معارفه القانوت   إلىدف هدا المقياس  يه

وطرق سير الدعوى وقواعد إعداد    الختصاصاائية من حيث قواعد  و القض  اإلدارية سويتها  تالخاصة وطرق  
 الطعون واإلجراءات  

 
 

الطالب من مواصلة ه ا التعليم،    المطلوبة والتي تمكن   وصف تفصيلي للمعرف)  المسبقة المطلوبة :  المعارف
 ين على األكثر  سطر

 اإلدارية المنازعات  دارية القانون اإلداري والمسؤولية اإل
 

 لمحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب إجبارية تحديد اادة:محتوى الم
 القضاء اإلداري  ـ تنظيم 

 اإلدارية للمنازعات  ة لإلجراءات اإلدارية عد والمبادئ العامـ قوا
 بين القضاء اإلداري والقضاء العادي  اصاالختصـ توزيع 
 ة  المنازعات اإلدارية الخاص أساسي: ثاني ـ محور  

 ابية االنتخ ـ المنازعة 
 ـ منازعات نزع الملكية  

 ـ منازعات الوظيف العمومي 
 الجباية  و ضرائب ال ـمنازعات

 منازعات التعمير  -
 ية ازعات الصفقات العموممن -
 

 العمل الشخصي : 
 نقاش من قبل الزمالء و األستاذ م بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل يمكن للطالب تقدي

 
 النهائي.  امتحان +رةمراقبة مستم التقييم: طريقة

 المراجع:  
و التجارية ،  المدنية و االدارية    في قانون المعلمالت الداخلية و الدوليةو د/ احمد عبد الكريم سالمة، التحكيم  

 . 2012صر/ االمارات، دار النهضة العربية، م
الرؤوف، عبد  احمد  محمد  المصر  د/  التشريع  في  الضريبية  المقارن،  المنازعات  السالي  القاهرة،  دار  م، 

1998 . 
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 إدارة عامة  : الماسترعنوان 
 الثاني السداسي: 

 االساسية  التعليمية  :الوحدة ماس
 مية قانون الصفقات العمو  ة:الماد اسم

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 ليم: أهداف التع

 (  الثة أسطر على األكثر ، في ث  ت بعد نجاح  في ه ه المادةيفترض على الطالب اكتساب  من مؤهال ما كر)
الصفقات    بإبرام ة حول المسائل المتعلقة  القانوني   رف امعتمكين الطالب من اكتساب  ال  إلى يهدف هدا المقياس  

 للسلطات العمومية  صادياالقتالتأطير القانوني للتدخل   زماتنامعرفة ميكالعمومية و  
 

 وبة :المعارف المسبقة المطل
 األكثر  مواصلة ه ا التعليم، سطرين على  من  الطالب والتي تمكن  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة ) 
 منازعات اإلدارية  اإلداري وقانون المسؤولية اإلدارية وال القانون و اإلداريالنشاط  

 
 للطالب ( المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي ) إجبارية تحديد المحتوى وى المادة:محت

 العمومية ـ المفهوم الجديد للصفقات 
 ن مفهوم الصفقات العمومية والمفاهيم األخرىـ العالقة بي

 المرفق العمومي  رتسيي   تفويض  و عقود  واتفاقيات العمومية   الصفقات ـ العالقة بين 
 فقة العمومية والعقود اإلدارية ـ الص

 رام الصفقات العمومية ـ إب
 عمومية ـ مبادئ عامة للصفقات ال

 ة ـ طرق إبرام الصفقات العمومي 
 عمومية ـ مراقبة الصفقات ال

 تنفيذها جمة غن  ـ تنفيذ الصفقات العمومية وإنهائها والمنازعات النا
 

 العمل الشخصي : 
 الزمالء و األستاذ  لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل  ديم بحوث او ورقة تقنية يمكن للطالب تق

 
 

 النهائي.  امتحان + ستمرةمراقبة مطريقة التقييم:  
 
 

 المراجع:  
 . 2006الدارة التنافسية، دار السالم ، القاهرة، مصر،   د/ احمد سيد مصطفى، ا
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 االدارة العامة الماستر عنوان 
 الثاني السداسي: 

 المنهجية  ةيالتعليم  اسم الوحدة:
 2العلمي  منهجية البحث اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
ه ه المادة، في ثالثة أسطر    ن مؤهالت بعد نجاح  في  كر ما يفترض على الطالب اكتساب  م )م:أهداف التعلي
 (  على األكثر 

تم إلى  المقياس  هدا  ايهدف  البحث  تقنيات  في  التحكم  من  الطالب  المناهلعلمي  كين  استعمال  الالزمة  و  ج 
 سةللدرا

 
م،  لتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا التعليوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة وا)  المطلوبة :  المعارف المسبقة 

   سطرين على األكثر(. 
 مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة  

 
 شخصي للطالب ( ع اإلشارة إلى العمل الجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة م) إمحتوى المادة: 

 
 البحثكيفية اختيار موضوع  -
 كيفية القيام بالبحث المكتبي  -
 تيار اشكالية البحث و مختلف الفرضياتكيفية اخ -
 رة تحليل المعطيات المتوف -
 ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه   -
 ياغة الصحيحة و التقسيم المالئم للعناصرالص -
 ستنادا الى مراحل البحث السابقة  كيفية انشاء الخاتمة ا -
 مراجعال -
 ن وجدت اهمية الملخص و كيفية تنظيم المالحق ا -
 

 منهج مختارالمكتسب من خالل الدراسة رير موضوع معين وفق اي يمكن للطالب تح العمل الشخصي: 
 
 
 

 نهائي  مرة، امتحانمراقبة مست   طريقة التقييم:
 
 
 

االجتماعالعزي  عبد المراجع: البحث  بوودن،  جز  والتقنيات(،  األساليب  )المراحل،  قسنطينة، ي  منتوري  امعة 
 . 2005طبعة 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثاني السداسي: 

 المنهجية  : ليميةالوحدة التع اسم
 اإلدارية ة والتعليق على النصوص القانونيو  تحرير المادة: اسم

 3الرصيد:
 1المعامل

 
 :تعليمالأهداف

 (  ثر ، في ثالثة أسطر على األك  في ه ه المادةب اكتساب  من مؤهالت بعد نجاح  ما يفترض على الطال  كر)
 

المقياس   هدا  الط  إلى يهدف  منتمكين  في  الب  تالتحكم  و  تقنيات  القانونية  النصوص  على  التعليق  و  حليل 
 اإلدارية  

 ه القانونية حول المسائل المتعلقة رف ا معتعميق  
 
 

 :  عارف المسبقة المطلوبةالم
 األكثر  ن على من مواصلة ه ا التعليم، سطري الطالب تمكن تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي   وصف) 

 انون اإلداريالقانونية والقخل للعلوم القانون الدستوري والمد
 
 

 لب ( مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطا  إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكلالمادة: محتوى 
 

 اإلدارية القانونية و  قواعد التعامل مع النصوص  -
 رية اإلداو قواعد تحليل  النصوص القانونية و تقنيات -
 اإلدارية  ص القانونية و تقنيات وقواعد التعليق على النصو-
 

يات البحث العلمي محل الدراسة لتكون  للطالب إعداد بحوث يتم من خاللها توظيف تقن  يمكن العمل الشخصي: 
 وع نقاش بين األساتذة والطلبة. موض

 
 
 

 النهائي.  امتحان +ةمراقبة مستمرطريقة التقييم:
 
 
 

 وص محل التعليق. حسب النصالمراجع: 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثاني : السداسي

 االستكشافية   التعليمية  الوحدة :الوحدة اسم
 اإلعالم واالتصال  تتكنولوجيارة إدا ادة:الم اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

 أهداف التعليم: 
والال السلكية  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  مكونات  أهم  إلى عرض  تطبيقاتها تهدف  وأهم  سلكية 

 . ة العملية الحديث 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 .واصلية العامةفي الحياة الت  معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

  
 لمادة: محتوى ا

 . المحور األول: مفاهيم ومظاهر
  . مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -1
   .المعلوماتظاهرة انفجار  -2

 . ا االتصال عن بعدالمحور الثاني: تكنولوجي
 . تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1
   . لياف الضوئية(ل الكابلي واألاالتصاتكنولوجيا االتصال السلكي ) -2

 . الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثةالمحور 
   .تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها  -1
   . إللكترونيةتكنولوجيا الحاسبات ا -2
   . لصناعيةتكنولوجيا األقمار ا -3
   .تكنولوجيا الميكروفون -4
  . الدقة التلفزيوني منخفض القوة وعاليتكنولوجيا البث  -5
   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون... لفيديو ديسك، نولوجيا الفيديو كاسيت واتك  -6
   .تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت   -7
   . اإللكتروني تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد -8
    . تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -9

 .ورهاآفاق تطبعض خاتمة:  
 

 انترنيت ...الخ (   : ) كتب ، مطبوعات، مواقعالمراجع
 . 2003إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  -
ديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية تكنولوجيا االتصال الح ،  سن عماد مكاويح   -

 .1997اللبنانية، 
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فضيل  - واال تكنولوجي ،  دليو  اإلعالم  تطبيقاا  )بعض  الجديدة  التقنية(، تصال  دار   تها  الجزائر، 
 . 2014هومة، 

حسين  - سيد  الضوئ،  فاروق  واأللياف  التراسلية  األوساط  الراتب الكوابل،  دار  بيروت،  ية، 
 . 1990الجامعية، 

الهادي  - محمد  األكادي ،  محمد  المكتبة  القاهرة،  المعلومات،  وشبكات  االتصاالت  مية،  تكنولوجيا 
2001 . 

 . 2010وجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل للنشر، ادي طوالبة وآخرون: تكنول ه -
- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 

1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005 
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 إدارة عامة  : الماسترعنوان 
 الثاني السداسي: 

 كشافية االست التعليمية  الوحدة :الوحدةاسم 
 هيئة والتعمير قانون الت المادة: اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

 
 داف التعليم: أه
   تك  م ا   ا   تسة   ه تكمة إ ىكر  ات مخ لا تكموة   هتإل اتءتا تك ه فضمنهة  ة و فه

مية هتكضا رة تكم  لقة لةك ه ئة تك مات ية. هيث ا   ت تكمقيةس تك  ي  من تإلشالةخا ه  كم مخ لا تكقات تا تك نظي

 عت.  ك كم فهو رم ةز ل ةل   تكم  ت ه تكوتكقة و ية هتك ملية

 سبقة المطلوبة : المعارف الم
ر تك ه  تألسةسية  تكموة    أّكق  و م  أ    تك ةكب  فه  ف وين رض ات  ر ل  من  تك قة    تكنظةا  فه قوا  ل هة    

 تكليسة ج  ك ن فوقر تكمة إ   ي إ  س ية. 
 

 محتوى المادة: 
 ة والتعمير أوال: القرارات التنظيمية في مجال التهيئ 

 هتك  م اتكمخ ف تك و  هه كل ه ئة  -
 شغ  تأل تضه  مخ ف -

   في مجال التهيئة والتعمير ثانيا: القرارات الفردية
   فه م ةل تك ه ئة هتك  م ا ص تإل ت يةتكار -
   فه م ةل تك ه ئة هتك  م ا تكطهة تا تإل ت ية -
    في الجزائر التهيئة والتعمير الثا: إصالح منظومةث

 

 ت ...الخ (  مراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيال
ف   - تك   اإ  تكم ينة  تك   اإ:  كلم ينة  تك ما     )تك نظيق  تكم      كل لوا  وة       تك  تئاية  تكم لة  تك ل رة(   ه 

 . 1998  03قة و ية هتخ  اة رة هتكسيةسية  تك    تك
فه    25-90تكقة و     - لةك و   1990-11-18تكمؤ خ  تك قة         تكم  ل   هتكقة و   49ي    .90-29 

   52تكم  ل  لةك ه ئة هتك  م ا      .  01/12/1990تكمؤ خ فه 
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تك نض د    52  تكم  ل  لةألم ت تكوطن دة        01/12/1990تكمؤ خ فه  30-90 ة و     - -91. هتكماسوا 
 . 60تكم  ل  ل ا  تألم ت تكوطنية      . 23/11/1991تكمؤ خ فه  455

لطاهط تإل  ة  تكم مة   هممة سة مهنة تكم  ل     1994/ 18/05تكمؤ خ فه    07-94وا تك طاي ه   ق  تكماس  -
 .32تكمهن س تكم مة       .

 2006 تك و ةتكثة ية  كسنة :تك  تئا/  وز ي ة /   ومة ت .تك اتئق تكوت  ة  لر تك قة  :  رمة تكضةض -

 2004.طو ة   ت   ومة  تك  تئا ةمةرة تكمل ية تك قة ية تكخة ة   :ةم   لةشة  ما-

تكعفيظ  تكمس  - تك قة ية طة      تك  نية  هتكعقوق  تك قة ية  تكمل ية  ى وةا  تك طايع    ن     إ    ت   تك  تئا  فه 
 2004 طو ة   ومة  تك  تئا 

 تك  تئا.  ت  تكخل ه ية     ة تك   كه  أزمة تك قة  تكض ةه همق اةةا فسوي هة -

 2004 طو ة  تك  تئا   ت   ومة    تك  ا ةا  قو :ةم   لةشة  ما-

     2004 طو ة تك  تئا   ت   ومة   ق  تكمل ية تك قة ية   شة  ما ةم   لة -

 .2006تك  تئا    ت   ومة  لةشة  ما  تكقضةء تك قة     ةم   -
تكقة و ية هتكمؤسسةفية كعمةرة تكغةلةا فه تك  تئا- تك : اا تك ين  نو ه  تكوسةئ   م  و ةا تك ةمعية   يوت  

 2001 تك  تئا  طو ة

 
 : طريقة التقييم 

 امتحان + متواصل      
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 إدارة عامة :الماستر عنوان 
 ثاني سداسي: الال

 فقية اال الوحدة التعليمية:  االسم
 جنبية  االلغة الالمادة:   االسم

  1 الرصيد:
 1المعامل

 
المادة، في ثالثة أسطر   ه  اكتساب  من مؤهالت بعد نجاح  في ه   كر ما يفترض على الطالب )أهداف التعليم:

 (  على األكثر 
 

الت من  الطالب  تمكين  إلى  المقياس  هذا  باليهدف  في  عامل  الفرنسية  القانونيةلغة  لقة  تعالمالمصطلحات 
 مراجع (   ارية وإدو   قانونية) نصوص   التخصص

 
 

ا التعليم،  ه    طلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة وصف تفصيلي للمعرف الم)  المطلوبة :المعارف المسبقة  
 سطرين على األكثر(.   

 
 اساسيات اللغة

 
 

 لشخصي للطالب ( ا ى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل) إجبارية تحديد المحتو محتوى المادة:
 

 نونية. المصطلحات القا
 

 . الجنبية الترجمة من اللغة العربية إلى ا
 

 إلى اللغة العربية  الجنبية االترجمة من اللغة 
 

 اإلدارية مختارة في العلوم   نصوصمن  نماذج 
 

 العمل الشخصي : 
 ء و األستاذ اللكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمللطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية يمكن 

 
 النهائي.  امتحان + اقبة مستمرةمرطريقة التقييم:  

 
 المراجع:  

 
فاضل أبي  ط.  )فرنسيقاموس  ،  فيليب  القانونية  األولى،   تبةمك(،عربي  -المصطلحات  الطبعة  ناشرون،  لبنان 

2004 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 لثالثاالسداسي: 

 االساسية   :الوحدة التعليمية اسم
 والمؤسسات العمومية  نظرية المرفق العام لمادة:ا اسم
 نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية  :1المادة اسم

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 عليم: أهداف الت

تكمة إ  ي فه   ه  تك  وين  تك ةمةه ا  كلماتف   تكعةبمة  تك ةمة  تكموة    فه  تك عالق  فس  ا ة ىكر  أ مةط  ه  كم    
تك  أسلو   ىكر م افة راو يخسيمة  لةإلضةفة  تأله هبه    ل م ةا  ضويم   تك ةا  تكمقة  ة  ةكماف   تأل ظمة 

       ةا تإل ت إ تكنة عة كلماتف  تك ةمة.همن  ق فهو ي ه  تك ةكب لةكمقة بة تك ملية هتكمقة  ة ك يفي 
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
كل ةكب       تكم  لقة  ن  س    تكقة  رة  تكم ة ا  تب سب  تك ةا  ن    تس    أ   تكماف   تكنطةط    ضوعكمو ظاية 

 تكليسة ج.   تإل ت   ر ل ماةلة 
   محتوى المادة:

 . ةاتكماف  تك مضهوا  -

   لةكماتف  تك ةمة.     ف و  هفيضة تك هكة ه  -

 هإكغةؤ ة. ةمةى طةء تكماتف  تك   -

 .تك ةمة تكموة   تألسةسية كلماتف   -

 ةمة. أ وتع تكماتف  تك  -

 اف  تك ةا تأله هبه.تكم -

 تك ضويم(. أسلو   ةمة )تك ا     لرتكماتف  تك ا   فس  أسةك ب  -

 ى  ح تكماف  تك ةا فه تك  تئا  -

   طريقة التقييم:
 

 ان + متواصل امتح  -
 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
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س     - )ت  تكموتضيع     . و    تك ةا   تإل ت    تكقة و   فه  تكضتألسةسية  تإل ت ية   هتك قو   ت      تإلوف  أل مةل 
 . 2001تكمسؤهكية تإل ت ية  م  أ تكطاعية(  فوزيع مال وة تكعل ه  سو ية  

 ة و  تإل ت     ت  تك لوا   نةلة  . معم  تكاغ ا ل له  تكق -
 نطا  تك  تئا  .  مة   وضيةا  تكو    فه تكقة و  تإل ت     سو  كل -

 تإل ت   م و ة  افه  لةفنة  . فاي إ م ية ه  تكقة و  
  وت     تكقة و  تإل ت     يوت  تكم  و ةا تك ةمعية  تك  تئا    مة .  -
 منطأإ تكم ة ا  تخسالن  ية   . لس و ه     هللا  تكقة و  تإل ت     -
 ية  تك  تئا  .  مة   وت     تكقة و  تإل ت     يوت  تكم  و ةا تك ةمع -

-E. CADEAU, « La satisfaction des besoins collectifs : le service public », in  Droit public général 

,Litec, 3ème éd 2006 

- D. LINOTTE et R. ROMI, Services publics et droit public économique, Litec, 6ème édition 2006 

 -R. LE MESTRE, Droit du service public, Gualino éditeur, 2005 

- J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU, H.PAULIAT, Grands services publics, Armand Colin, 3ème éd, 

2004 

- jean  Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987. 

- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002. 

- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien. 

- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses, 

1993. 

- jean  Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987. 

- Gustave PEISER, Droit administratif, Paris, Dalloz, 18éme édition, 1996. 

- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien. 

- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses, 

1993. 

- Georges depuis, marie – Jose Guidon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz; 

paris 1999. 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

 االساسية   : الوحدة التعليمية اسم
 ون المناجمنت العمومي قان المادة: سما

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 أهداف التعليم: 

 (  ثالثة أسطر على األكثر ، في   في ه ه المادة مؤهالت بعد نجاح   على الطالب اكتساب  من ما يفترض    كر)
 والبشرية   للتحكم في تسيير اإلدارة العمومية ومواردها المادية لتأهيلهم  للطلبة تقديم الوسائل الضرورية  

 لمناجمنت العمومي و اكتساب المعارف المتعلقة با اإللمام
 

 لوبة :المعارف المسبقة المط
 األكثر  لة ه ا التعليم، سطرين على من مواص الطالب لتي تمكن لمعرف المطلوبة واوصف تفصيلي ل) 

 كل المعارف السابقة 
 
 

 محتوى المادة:
 مفهوم المناجمنت العمومي   -

 ية ة للمنظمات العمومـ النظرية العام
 ـ التسيير العمومي 

 نشاط التسيير العمومي ـ وسائل 
 مركزية لمركزية واإلدارة الالـ تسيير اإلدارة ا

 الخاص  اكة بين اإلدارة والقطاعـ طرق الشر
 تسيير األمالك المنقولة والعقارية  -
لية  الفاع التحفيز. اجح.الن األداء في القطاع العمومي : تقنيات المناجمنت العمومي   و  أدوات استعمال  -

 الفعاليةو
 و مفهوم المناجمنت العمومي   ليـ التسيير الما

 
 لشخصي : العمل ا

 محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ  تقنية لكل محور اين تكون   قديم بحوث او ورقةيمكن للطالب ت
 
 

 النهائي.  امتحان + مراقبة مستمرة  التقييم:طريقة 
 
 

 المراجع:  
ظيفة العمومية الجزائرية في ظل  افاق الو  -دكتوراه تحت عنوان    لة مقدمة لنيل شهادةتيشات سلوى، رسا

االقتصاد و التجارة، جامعة احمد    كلية   -  ض التجارب االجنبية ديد بالنظر الى بعالمناجمنت العمومي الجتطبيق  
 . 2015/ 2014بوقرة بومرداس،  
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

 االساسية  :ةاسم الوحدة التعليمي 
 ة و مسائل المالية و الجباية االدار المادة: اسم

 6 الرصيد:
 3 المعامل

 
 لتعليم: أهداف ا

 (  ، في ثالثة أسطر على األكثر   مؤهالت بعد نجاح  في ه ه المادةترض على الطالب اكتساب  من يف  ما كر)
 

ب تمكين الطلبة من   المتعلقة  المالية و القمختلف  تعميق المعارف  ن  والتمكانون الجبائي  و الضرائب  مسائل 
 ة  اليا للعمليات المواجه اإلدارة في تسيرهتحليل الواقع و الصعوبات التي تمن 
 

 بة :المعارف المسبقة المطلو
 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا التعليم، سطرين على األكثر  ) 

 رية  زعات اإلدارية والمسؤولية اإلداة و االقتصاد والمناالمالية العمومي
 
 

 محتوى المادة:
 ير المالي مسائل المتعلقة بالتسيـ محور أول: ال

 لميزانية هيكلة ا -
 العمليات الماليةو   تيزانياعمليات تقييد الم- -
 النفقات  -اإليرادات -
 المصادقة  -التصويت-التحضيرإعداد و تنفيذ الميزانية: إجراءات  -
 يذ وان المكلفون بالتنف األع -
 المراقبة  -
 ميزانية ترشيد اختيارات ال -
 كم الراشدالميزانية أداة للتحفيز و الح  -
 القانون الجبائي ب  المسائل المتعلقةمحور ثاني:  -
 و الرسوم الضرائب  -
 الالمركزية المحلية االستقالل المالي و -
 

 : العمل الشخصي
 قبل الزمالء و األستاذ ن تكون محل نقاش من للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اي يمكن 

 
 ئي. النها امتحان + مراقبة مستمرة  قة التقييم:طري

 
 المراجع: 
 . 2008ائب، االسكندرية،  الضريبية في قانون الضر ي سكيكر، الموسوعةمحمد عل
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالث السداسي:

 ة المنهجي  التعليمية الوحدة :الوحدة اسم
 د البحوث و المذكرات تقنيات اعدا المادة: اسم

 6د:الرصي
 1المعامل

 
ثالثة أسطر  عد نجاح  في ه ه المادة، في  تساب  من مؤهالت با يفترض على الطالب اك كر م )أهداف التعليم:

 (  على األكثر 
خاصة ( العلمي،  البحث  تحرير  كيفية  على  التعرف  من  الطالب  سيتمكن  المادة  هذه  في  نجاحه    بعد 

 مذكرةالتخرج.    
 

التعليم،  الطالب من مواصلة ه ا  تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن  وصف  )  المسبقة المطلوبة :  المعارف
 ى األكثر(.   سطرين عل

 العلمي  منهجية البحث  -
 

 ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب محتوى المادة:
 التعريف بالموضوع -المقدمة: 

 أهمية الموضوع -             
 طرح اإلشكالية  -             

 للبحث التقسيمات الكبرى  -            
 ول...الختقسيم الموضوع إلى أبواب، فص  -العرض:  -

 ضبط العناوين  -             
 توثيق االقتباس بالمعنى والحرفي   -             
 هميشكيفية الت -             
 يد والخالصاتالتمه -             

 خالصة البحث والنتائج  -الخاتمة:  -
 لمراجع كيفية إعداد قائمة ا -            
 تنظيم المالحق والفهرسة  -            

 كيفية إعداد الملخصات  -            
 

الشخصي: للطالب    العمل  ب  بحوث   إعداد يمكن  إعداد  تقنيات  توظيف  خاللها  من  محل  يتم  والم كرات  حوث 
 ات ة والطلبة. لتكون موضوع نقاش بين األس  الدراسة

 
 ائي نه  امتحان + قبة مستمرةطريقة التقييم: مرا 

 
 خ( إل  ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب،)المراجع
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

 التعليم المنهجية وحدة  وحدةاسم ال
 المستقلة   اإلداريةات السلط اسم المادة:

 3 :الرصيد
 1المعامل

 
لة  ه ئةا تإل ت ية تكمس ق  انظةا تكقة و ه كلسل ةكفمال ن تك ةكب من تك عالق فه ت  أهداف التعليم:

ف  ا  ن فعول هفيضة تك هكة تكم ة اإ من م  رلة فه تكعق  تخ  اة   ىكر ضةل ة ك   ه كم 
تكقة و ية  ط ي  هة  فعل    فه  تك  م   ر ل  هتكا ةلة من  تكمنوطة  هة  تكا ةيةا  تكو وا  لر    

 تكقضةئية تكممة سة  ل هة. 
 ةا تخ  اة   ر ل ماةلة تكليسة ج     تسة تكقة و  تك  كب   كل ةس  :المطلوبة  المعارف المسبقة

 همن  ق رض ات ىكمةم  لةكم ة ا تكقة  رة تكم  لقة  ه ه تكسل ةا. 
 محتوى المادة: 

 . للسلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية االستقالليةأوال: الطبيعة القانونية 

 ك س و . تتكسل ةا تإل ت ية تكمس قلة فه موت هة  -

  ت ية تكمس قلة.  كية تكسل ةا تإلس قىشالةكية ت -

 ثانيا: اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة.    
 تخر اةا تك نظيمه هتكا ة ه. -

 تخر اةا تكقم ه.  -

 . أعمال السلطات اإلدارية المستقلة ثالثا: الرقابة القضائية على
 تكا ةلة تكقضةئية هفوزيع تخر اةا.  -

 . ة تكقوت   تإل اتئي  -

 رنيت ...الخ (  طبوعات، مواقع انت، م  المراجع: ) كتب
  و مل ن هك    سل ةا تكضوف تخ  اة   فه تكقة و  تك  تئا . -

   و معم  تكطاي    ة و  تكمنةفسة هتكمنةفسةا تك  ة ية.  -

"  -ه     ي  ك ه  تك هكة  -ك اش منر  "تكسل ةا تإل ت ية تكمس قلة فه تكم ةل تكماافه ن    -
 . 2     تك 2002ى ت إ   م لة
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 . 1  تك    2001كسل ةا تإل ت ية تكمس قلة"  م لة ى ت إ  كوة   ة ا  "ت -
-Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique en Algérie, édition houma. 

-Teulon Friedrich, le rôle économique et social de l’état et des 
administrations publiques. 

-Medjnah Mourad, les rapports entre autorités de régulation en matière 

de concurrence. 

 تم عة  + م وت     طريقة التقييم:
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

 شافية االستك يميةالتعلوحدة ال :الوحدة اسم
 الضمان االجتماعي و منازعات العمل  دة:المااسم 

 1 الرصيد:
 1 المعامل

 
، في ثالثة أسطر      ساب  من مؤهالت بعد نجاح  في ه ه المادةما يفترض على الطالب اكت كر)التعليم:أهداف  

 (  على األكثر 
الطلبة من   ب تمكين  المتعلقة  المعارف  و طرمختلف  تعميق  تسهيل  اطر  تسويق  و  العمعالجة  منازعات  مل  ة 

كانا سواء  مستوياتها  مختلف  في  منها  الوقاية  و  الجماعية  و  القطاع لفردية  او  العمومي  القطاع  في  ت 
 ام و الخاص   عصادي الاالقت
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا التعليم،  )  لمطلوبة :المعارف المسبقة ا
 كثر  على األ  سطرين 
 قانون الوظيف العمومي و قانون العمل   ولية اإلدارية  لمسؤ ت اإلدارية واالمنازعا

 
المسائل  *لطالب ( لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي ل  إجبارية تحديد المحتوى المفصل)  محتوى المادة:

   وقاية و التسوية الودية و القضائية لمنازعات العمل الفرديةالمتعلقة بال
 الفردية   منازعات العملمضمون   -
 معالجة منازعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة : يات  كيف -
 المصالحة -
 التسوية القضائية  -
 لمنازعات العمل الجماعية   ة بالوقاية و التسوية الودية و القضائية المسائل المتعلق*

 مضمون منازعات العمل الجماعية    -
 ات العمومية : مة غير االدارلمستخد ا االحكام المطبقة على الهيئات -
 التحكيم   -الوساطة   -المصالحة   -قاية  الو -
 التسوية القضائية  -
 و االدارات العمومية : االحكام المطبقة على الهيئات المستخدمة  -
 ة المصالح - الوقاية -
 مجلس الوظيفة العمومية المتساوي االعضاء  -
 اللجنة الوطنية للتحكيم   -
 يته طرق تسو  راب و االضممارسة حق  -
 

 شخصي : العمل ال
 ب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ لطاليمكن ل

 
 مراقبة مستمرة+ امتحان النهائي.   طريقة التقييم:

 
 :  المراجع

 . 2012د/ انس جعفر، الحقوق الدستورية للموظف العمومي، دار النشر و التوزيع، الجزائر،  
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 إدارة عامة  : يالمهن  الماستر  عنوان
 الثالثداسي: الس
 التعليمية االستكشافية الوحدة  :الوحدة اسم
 الفساد وأخالقيات العمل   المادة: اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

 
 أهداف التعليم: 

 ه ف   كلمسة مة فه معة ب  .  فوعية تك ةكب هفعسيس  من ر ا تكضسة  تكمة إ ىكر فه ا   ه 
 مسبقة المطلوبة:  المعارف ال

 
 :  توى المادةمح 

 : جوهر الفساد :أوال
 الفساد لغة  

 لفساد اصطالحا  ا
 الدين والفساد 

 : الفسادأنواع ثانيا:  
 الفساد المالي -1
 الفساد اإلداري  -2
 قي.الفساد األخال  -3
 الفساد السياسي.....إلخ – 4

 : مظاهر الفساد اإلداري والمالي :ثالثا
 الرشوة  •

 يةالمحسوب •

 المحاباة  •

 الوساطة •

 .اإلبتزاز والتزوير •
 ر القانوني ل االنفاق غينهب المال العام و •

 التباطؤ في إنجاز المعامالت. •

 ول.االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤ •

 المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديت  لمهام وظيفت . •

أوقات   • احترام  الحض عدم  في  العمل  تومواعيد  أو  واالنصراف  الصحف  ور  قراءة  في  الوقت  مضية 
وإفشاء أسرار    تقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤوليةواس

 ج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية... الوظيفة والخرو
 
 
 



 

        لعلوم السياسية      كلية الحقوق وا  2حمد ملين دباغين سطيفاملؤسسة: جامعة م

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  

 

 : اإلداري والمالي أسباب الفساد: رابعا
 وجهة نظر المنظرين:           أسباب الفساد من  -1
 د منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت ه ه األسباب والتي هي :  أك

 الفئة األولى : حسب رأي  -
 أسباب حضرية .  -
 أسباب سياسية .  -
 حسب رأي الفئة الثانية :  -
 هيكلية . أسباب  -
 ة . أسباب قيمي -

 دية. أسباب اقتصا -
 حسب رأي الفئة الثالثة :   -
 أسباب بايولوجية و فزيولوجية .  -
 أسباب اجتماعية .  -

 أسباب مركبة .  -
ضعف دور التوعيدة  السعي للربا السريع، تضارب المصالا، ؤسسات،ضعف الم)   األسباب العامة للفساد  -2

   شكل الصارم،....إلختطبيق القانون بالعدم ، اإلعالم وغيرها بالمؤسسات التعليمية ووسائل
 :  والمالي ار الفساد اإلداريآث  خامسا: 
 على النواحي االجتماعية  اإلداري والمالي  ثر الفساد أ -

 على التنمية االقتصاديةي والمالي اإلدارتأثير الفساد  -
 اإلستقرارو على النظام السياسي اإلداري والمالي تأثير الفساد  -

 :  ليةوالمحالهيئات والمنظمات الدولية  من طرفربة الفساد محا : سادسا

 الدولية  الشفافية منظمة -
 اإلداري  الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -
 االدارى  الفساد  محاربة فى النامية الدول مساعدةل الدولي البنك برنام   -
 صندوق النقد الدولي    -
لضبطية القضائية  دور ا  هيئة مكافحة الفساد،  ، 01-06نون محاربة الفساد ية لمكافحة الفساد) قا الجهود الجزائر  -

 في مكافحة الفساد...إلخ( 
 

 : الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق : سابعا

 الجانب   االقتصادي، الجانب   السياسي، الجانب ٠بمخاطرالفساد  الوعي التثقيفي وزيادة لجانب ا  الديني،  )الجانب 

جانب  المشاركة جانب   الرقابي، ،الجانب  البشرى الجانب  االدارى، ،الجانب  القضائي  تشريعي،الجانب ال  ، 

 . ( والوالء االنتماء
 الفساد:نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة  :ثامنا

الهند  الواليات   ،السنغافورية التجربة  ،يةالتجربة  كون   ،األمريكية المتحدة تجربة  هون   التجربة  ،  تجربة 
 تركية. التجربة ال ،الماليزية
 المراجع: 

إمام  وسى م والنظريات استراتيجية اإلصال  ، صافي  الفكر  نطاق  التنظيم في  اإلداري وإعادة  دار    ،  (  1) ط   ح 

 . 1985، الرياض ر، العلوم للطباعة والنش
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0


 

        لعلوم السياسية      كلية الحقوق وا  2حمد ملين دباغين سطيفاملؤسسة: جامعة م

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  

 

 اإلداري ومعالجت  من منظور إسالمي الفساد   ،يوسف بحر
online.net/thaqafa/th1.htm-scchttp://www. 

 مصطلا الفساد في القرآن الكريم.  ،همام حمودي
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 .اسات واإلجراءات الفساد اإلداري والمالي بين السي ،مصطفىالفقي 
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm 

 درسة العمرية في مكافحة الفساد.من معالم الم، مهيوب خضرمحمود 
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm  

 
 الصعوبات في تنفي  اإلدارة بالمشاركة 

   .لمتحدة اإلنمائي برنام  األمم ا -
 . 2007في الدولة العربية يوليو   رنام  إدارة الحكمب –
 . 2007أ. محمد موسى الشاطي يوليو  –بحث في كتابات   –مكافحة الفساد الشفافية ودورها في  -
قاهرة  ال   –اق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  وقائع مؤتمر ) آف  -

2001 . 
م  - الد تقرير  الشفافية  النجار  نظمة  أحمد  د.  مرسل(  تقرير   ( الفساد  بشأن  االقتصادي    رئيس   –ولية  التحرير 

 . 2005مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية عام  
الدراسات كلية الشريعة و  –الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي ، د. أدم نوح على معابره  مفهوم    -

 . 2004األردن عام  –اإلسالمية 
  ا.اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقي  -

   . 2007يناير    17-13ية المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفاف -
- http://www.transparency-libya.com/index.php   

- http://www.shafafeyah.org/   

- http://www.undp-pogar.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.transparency-libya.com/index.php
http://www.undp-pogar.org/
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 الدارة العامة عنوان الماستر ا
 الثالث السداسي: 

 االفقيةالتعليم وحدة  اسم الوحدة:
 جنبيةاللغة اال :المادةاسم 

 1 الرصيد:
 1ملالمعا

 
 

نجاح  في ه ه المادة، في ثالثة أسطر   كر ما يفترض على الطالب اكتساب  من مؤهالت بعد  )يم:  أهداف التعل
 (  على األكثر 

ل قانون الدولي  القانونية والتعليق على األحكام والقرارات في مجا  يسما للطلبة بالتمكن من تحليل النصوص 
 نبية باللغة االج

 
يم،  عرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ه ا التعل وصف تفصيلي للم)    :ارف المسبقة المطلوبة المع

 سطرين على األكثر(.   
 المباد  األساسية للغة االجنبية   -

 
 عمل الشخصي للطالب ( تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى ال  محتوى المادة: ) إجبارية

 ص قانونية في مجال التخصل النصوص التحلي -
 ألحكام والقرارات في مجال التخصص  التعليق على ا  -

 
تحليل نصوص والتعليق على قرارات بالغة الفرنسية موجهة من قبل األستا  في  ن للطالب يمك  العمل الشخصي:

 من مجاالت التخصص  مجال
 

 نهائي   امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة
 

 لخ( إ عات ، مواقع انترنت، ومطبو  كتب، ) المراجع: 
من اللغة االجنبية الى   رجمتها سواءالقانونية التي تحتوي على نصوص قانونية او احكام يتم تمختلف النصوص 
 العربية او العكس. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        لعلوم السياسية      كلية الحقوق وا  2حمد ملين دباغين سطيفاملؤسسة: جامعة م

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  

 

 

 


