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 - 1السداسي األول:

وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصيد9 :
الرمز:وت إ
المعامل2 :
الرصيد2:
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1نظام اإلدارة المحلية
المادة  :2التنمية السياسية
المادة  :3إدارة الموارد البشرية
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث العلمي 1
المادة  :2التحرير اإلداري والتوثيق
المكتبي
وحدات التعليم االستكشافية
المادة :1التنمية المحلية مع نماذج
تطبيقية
المادة :2الرقابة االدارية
وحدة التعليم األفقية
المادة :1لغة أجنبية ( 1انجليزية)
مجموع السداسي 1

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450
150
150
150
225
150

9
3
3
3
1.30
1.30

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

أعمال
موجهة
4.30
1.30
1.30
1.30
3
1.30

16.30
5.30سا
5.30سا
5.30سا
10.30
7سا

9
3
3
3
3
2

1.30

3.30سا

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6
6
6
9
6

×
×
×

×
×
×

×

×

1

3

×

45

3

2

2

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

75

1.30

22.30
742.30

13.30

09

27

1

1

15

30

×

 -2السداسي الثاني:
وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصيد9 :
الرمز:وت إ
المعامل2 :
الرصيد2:
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

وحدات التعليم األساسية
المادة :1اإلدارة المحلية في الجزائر
المادة  :2التنمية اإلدارية وإدارة التنمية
المادة  :3اإلصالحات السياسية
واإلدارية في الجزائر
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث العلمي 2
المادة  :2تقنيات اإلعالم واالتصال
وحدات التعليم االستكشافية
المادة  :1الحوكمة المحلية
المادة  :2قضايا إدارية معاصرة
وحدة التعليم األفقية
المادة :لغة أجنبية ( 2انجليزية)
مجموع السداسي 1
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الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450
150
150

9
3
3

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

أعمال
موجهة
4.30
1.30
1.30

16.30
5.30سا
5.30سا

9
3
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6
6

×
×

×
×

150

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

225
150
75
45
22.30
22.30
22.30

3
1.30
1.30
3
1.30
1.30
1.30

1.30
1.30

10.30
7سا
3.30سا

3
2
1
2
1
1
1

9
6
3
2
1
1
1

1.30

22.30
742.30

15.00

7.30
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1

1

15

30

4

×

×
×
×
×
×

 - 3السداسي الثالث:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
المادة :1اإلدارة والتسيير العمومي
الرمز :وت أ المادة  :2السياسات العامة المقارنة
المعامل09:
الرصيد 18 :المادة  :3األحزاب السياسية والنظم
االنتخابية
وحدات التعليم المنهجية
الرمز:وت م المادة  :1منهجية اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصيد 9 :المادة  :2المشروع المهني والشخصي
وحدات التعليم االستكشافية
الرمز:وت إ المادة  :1المالية المحلية
المعامل2 :
الرصيد 2:المادة  :2األخالقيات الوظيفية
وحدة التعليم األفقية
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

المادة :لغة أجنبية ( 3انجليزية)
مجموع السداسي 1
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الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

450

150
150
150
225

150
75
45

22.30
22.30
22.30

المعامل

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

9
3
3

30.4
1.30
1.30

16.30
5.30سا
5.30سا

9
3
3

إمتحان

18
6
6

×
×

×
×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

1.30
1.30

3
1.30
1.30

10.30
7سا
3.30سا

3
2
1
2
1
1
1

9
6
3
2
1
1
1

3
1.30
1.30
1.30
1.30

22.30
742.30

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم

13.30

9.00
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5

×
×

×

×
×
×

 - 4السداسي الرابع:
الميدان  :الحقوق و العلوم السياسية
الفرع  :علوم سياسية
التخصص :االدارة المحلية

ملتقى
مذكرة نهاية الدراسة
مجموع السداسي 4

الحجم الساعي األسبوعي

المعامل

األرصدة

3
*47
750

1
1
2

2
28
30

*بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة)

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية

7

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة األساسية
اسم المادة :نظام اإلدارة المحلية
الرصيد6:
المعامل3:
أهداف التعليم:
 يهدف هذا المقرر بشكل عام إلى تعريف الطالب باإلطار الفكري والمفاهيمي والوظيفي والهيكلي لإلدارة المحلية ،معتسليط الضوء على طبيعة العالقات ب ين الحكومة المركزية والمحليات .كما يتضمن المقرر دراسة مقارنة لتجارب بعض
الدول في مجال اإلدارة المحلية مع التعرض إلى دور المنظمات المهمة في هذا المجال.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 أساسيات حول موضوع الالمركزية بأبعادها السياسية واإلدارية واالقتصادية والمالية وكل ما يرتبط بمسالةالتنظيم االداري على المستوى المحلي
محتوى المادة:
 )1أساليب التنظيم اإلداري
* المركزية والالمركزية  :المفهوم و األنواع
* المركزية اإلدارية:
 التركيز اإلداري (مركزية مطلقه) عدم التركيز اإلداري (عالقة تدرج رئاسي)* الالمركزية اإلدارية  :ال مركزية اإلدارة (عالقة رقابة)
 الالمركزية المرفقية أو المصلحية الالمركزية االقليمية أوالمحلية أو الجغرافية. )2نماذج التنظيمات اإلدارية المحلية
* التنظيم المحلي كصورة من صور الالمركزية اإلدارية
* التنظيم المحلي كصورة "اإلدارة المحلية"
* التنظيم المحلي كصورة "الحكم المحلي"
 )3اإلطار العام لإلدارة المحلية
* أهمية دراسة اإلدارة المحلية
* أهداف اإلدارة المحلية
* مقومات (أركان) اإلدارة المحلية
 )4اإلدارة المحلية وإدارة التنمية
* اإلدارة المحلية والتنمية السياسية
* اإلدارة المحلية والتنمية االقتصادية
* اإلدارة المحلية والتنمية اإلدارية
* اإلدارة المحلية والتنمية االجتماعية
* دور التنظيمات المحلية في عملية التنمية :المشاركة الشعبية والرقابة الشعبية
 )5اإلطار البيئي لإلدارة المحلية
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* البيئة وعالقتها باإلدارة المحلية  :المدخل البيئي
* دور العوامل البيئية في اإلدارة المحلية :عناصر البيئة الطبيعية  /عناصر البيئة اإلنسانية
 )6اإلطار الهيكلي والتنظيمي والوظيفي لإلدارة المحلية
*مستويات التنظيم المحلي
 تشكيل الهيئات المحلية اختصاصات ووظائف الهيئات المحلية سير العمل في الهيئات المحلية التنظيم الداخلي للوحدات المحلية* التمويل المحلي لوحدات اإلدارة المحلية
* العالقات المركزية المحلية
* التخطيط اإلقليمي والمحلي
 )7اإلطار المقارن  :تطبيقات في اإلدارة المحلية
 معايير الحكم على النظام المحلي نماذج مختارة من نظم اإلدارة و الحكم المحلي )8المنظمات المهتمة بشؤون اإلدارة المحلية
 )9الجمعيات التطوعية وغير الربحية والتنمية المحلية
 أنواعها و أهدافها هياكلها التنظيمية أدوارها في التنمية المحلية )10االتجاهات والتجارب الحديثة في تنمية وتطوير المحليات

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 أ.د .بعلي محمد الصغير ،العقود اإلدارية ،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم.2005 ، د ،مهنا محمد نصر ،اإلدارة العامة الحديثة ،مصر ،أسيوط ،المكتب الجامعي الحديث.1998 ، د ،لباد ناصر ،الوجيز في القانون اإلداري ،الجزائر ،دار حسناوي ،ط.2008 ،2 أ .أحمد محيو ،المؤسسات اإلدارية في الجزائرـ ت .عرب صاصيال قانون رقم 08/ 90المؤرخ في 1990/04/07والمتعلق بالبلدية. جعفر أنس قاسم  ،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية بالجزائر ،دم ج1998 ، -عمار عوابدي ،دروس في القانون اإلداري ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية.1990،
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :التنمية السياسية
الرصيد6 :
المعامل3:
أهداف التعليم:
 من الضروري توضيح النقاط المتعلقة باألنظمة السياسية الديمقراطية -أيضا التعريف بالمشروطية الديمقراطية

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة ما يتعلق بالنظم السياسية المقارنة معرفة أنظمة الحكم الراشد -اإللمام بحالة توازن وعدم توازن النظام السياسي

محتوى المادة:
 .1البني الفكرية والمؤسساتية للتنمية السياسية
 .2آليات التنمية السياسية
 .3مكونات التنمية السياسية:
أ التنشئة السياسية
ب التثقيف السياسي
ج التكامل السياسي
د المشاركة السياسية
ك التوزيع السياسي للموارد
و التغلغل السياسي
 .4متطلبات التنمية السياسية في الديمقراطيات الكالسيكية
 .5متطلبات التنمية السياسية في الديمقراطيات الصاعدة
.6مشكالت وإشكاليات التنمية السياسية في البلدان النامية
.7نماذج التنمية السياسية في الدول الغربية
.8واقع وآفاق التنمية السياسية في الجزائر( إبان االشتراكية وفي ظل التحول الديمقراطي
 .9الترسيخ الديمقراطي.
 .10دور المجتمع المدني.
 .11الحرية اإلعالمية.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع :السمالوطي نبيل ،بناء القوة والتنمية السياسية ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1978 ،

 المغيربي محمد زاهي بشير ،التنمية السياسية والسياسة المقارنة :قراءات مختارة ،ط ،1بنغازي،جامعة قاريونس.1998 ،
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 صادق األسود ،علم االجتماع السياسي ..أسسه وأبعاده ،بغداد ،كلية القانون والسياسة-جامعةبغداد،1986 ،

 -عبد المطلب غانم ،دراسات في التنمية السياسية ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق1981 ،

 -مايرون ،التغير السياسي ..آسيا ..أفريقيا..الشرق األوسط ،ط ،1بنغازي ،جامعة قاريونس199 ،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :إدارة الموارد البشرية
الرصيد6 :
المعامل3:
أهداف التعليم:
هذا المقياس يعطي نظرة شاملة على طرق وأساليب تسيير الموارد البشرية الحديثة ،ويقدم النظريات الجديدة المتعلقة
باالستغالل األمثل وتفعيل الموارد.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة النظريات والمدارس اإلدارية -معرفة نظرية التنظيم والتسيير

محتوى المادة:
 مفهوم وتركيبة الموارد البشرية -2تحديد االحتياجات للموارد البشرية
 -3التغير والتطور التنظيمي وإدارة الموارد البشرية
 -4المعوقات التي تواجه إدارة الموارد البشرية
 -5االبتكار واإلبداع في إدارة الموارد البشرية
 -6األساليب والقضايا المعنية باإلصالح اإلداري

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 حسين  ,عبد الفتاح دياب :,إدارة الموارد البشرية مدخل متكامل  ,توزيع شركة البراء()1997 -بربر ,كامل:ادارة الموارد البشرية اتجاهات وممارسات  ,دار المنهل اللبناني ) 2008( ,

 الرشـــــيد  ,مـــــازن اـــــارا  :ادارة المـــــوارد البشـــــرية الســـــ ,النبريـــــة و التطبيقـــــات العمليـــــة  ,م تبـــــة العبي ـــــان –الرياض – المملكة العربية السعودية – الطبعة الولى)2001(,

 درة,عبـــــد المـــــنعم ابـــــراريم ,ال:ـــــبال,زهيرنعيم:),ادارة المـــــوارد البشـــــرية اـــــي القـــــرن الحـــــاد و العشـــــرين منحـــــىنبمي  ,دار وائل للنشر – عمان – الردن – الطبعة الولى(2008

 عقيلي,عمــــر و:ــــفي:,ادارة المــــوارد البشــــرية المعا:ــــرة بعــــد اســــتراتيجي  ,دار وائــــل للنشــــر – عمــــان – الردن –الطبعة الولى )2005( .
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :منهجية البحث العلمي 1
الرصيد6 :
المعامل2 :
أهداف التعليم:
 التعرف على المعايير والمحددات التي تضبط سبل التعرف على الحقائق العلمية. العمل على تحديد المناهج العلمية التي تفضي الى بحوث اكاديميةالمعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،

سطرين على األكثر).

االلمام بكل مناهج البحث في العلوم السياسية وطرق وتقنات البحث واالعداد االكاديمي للبحوث في التخصص.
محتوى المادة:

 -1مقدمة في البحث العلمي .
 -2تصنيفات البحث العلمي .
 -3خصائص البحث العلمي .
 -4خطوات البحث العلمي .
 -5طرق جمع البيانات .
 -6التحليل اإلحصائي للبيانات .
 -7تحليل االرتباط و االنحدار .
 -8أساليب اختيار العينات .
 -10 -9اختيار املوضوع و إعداد خطة البحث .
 -11البناء املنهجي و الفكري لإلشكالية و الفرضيات .
 -12األسلوب العلمي لتحرير املوضوع .
 -13كيفية توظيف املناهج و املداخل
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 -1موريس انجرس ،منهجية البحث في العلوم االنسانية ،ترجمة صحراوي بوزيد ،الجزائر :دار القصبة
للنشر.2004 ،
 -2عبد الرحمان بدوي ،مناهج البحث العلمي ،القاهرة :دار النهضة.1965 ،
 -3عمار بوحوش و محمد محمود الذنيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ،الجزائر :ديوان
المطبوعات الجامعية.1995 ،
 -4محمد شلبي  ،منهجية التحليل السياسي  ،الجزائر  :دار هومة للنشر 2002 ،م.
 -5محمد عارف ،مناهج وطرق البحث االجتماعي  ،مصر  :مكتبة مدبولي 1990 ،م
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :االول
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنجية
اسم المادة:التحرير االداري والتوثيق المكتبي
الرصيد3 :
المعامل1:
أهداف التعليم:
كيفية البحث العلمي للوثائق والمعارف االكاديمية
االطالع على طرق التصنيف المكتبي..
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة اولية باالتصال وتقنياته
محتوى المادة:
 - 1التعريف بالتحرير االداري
• المفهوم
• الشروط
• صيغ التعبير الداري
 – 2الرسالة االدارية
• تعريف و اهمية الرسالة االدارية
• انواع الرسالة االدارية
ذات طابع رسمي
ذات طابع شخصي
 – 3وثائق التبليغ
• جدول االرسال
• االستدعاء
• الدعوة
• البرقية الرسمية
 -4وثائق الوصف و التحليل
• المحضر
• عرض الحال
• التقرير
المراجع:
 عبد الغني بن منصور :المرشد العملي في االنشاء االداري ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع1982 ،الجزائر
 منصور عوارم  :المرشد في المراسالت االدارية. عبد القادر خالد :المراسالت ووثائق المعامالت االدارية رشيد حباني :دليل تقنيات التحرير االداري و المراسالت ،دار النشر و االشهار 2007 ،الرويبة،الجزائر
 ميلود برادمة :مميزات المراسالت و الوثائق االدارية ،دار المعرفة  ، 2005 ،باب الواد ،الجزائر فايز الزعبي و محمد ابراهيم :أساليب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزيع ،1997 ،عمان -االردنطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :التنمية المحلية مع نماذج تطبيقية
الرصيد1:
المعامل1:
أهداف التعليم:
 -تمكين الطالب من االطالع على نماذج مرجعية في تحقيق التنمية المحلية ومن ثمة إمكانية المحاكاة .

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -أساسيات حول عملية التنمية بأبعادها السياسية واإلدارية واالقتصادية والمالية.

محتوى المادة:
 الحدود النظرية والمنهجية لمفهوم التنمية المحلية. متطلبات التنمية المحلية. اثر التنمية المحلية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. تفعيل التنمية المحلية في ضوء اإلمكانات البشرية. التنمية المحلية من خالل اإلدارة الالمركزية للتنمية. نماذج تطبيقية للتنمية المحلية في التجربة األوروبية التنمية المحلية في فرنسا التنمية المحلية في بريطانيا التنمية المحلية في ايطاليا التنمية المحلية في ألمانيا التنمية المحلية في بلجيكا نماذج تطبيقية للتنمية المحلية في التجربة العربية التنمية المحلية في مصر التنمية المحلية في األردن التنمية المحلية في المملكة العربية السعودية التنمية المحلية في المملكة المغربية -التنمية المحلية في الجزائر

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :االول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :الرقابة اإلدارية
الرصيد1:
المعامل1:
أهداف التعليم:
 تـهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم الرقابة عموما والرقابة اإلدارية على وجه الخصوص وإطار تطورهاالفكري في التاريخ القديم والحديث مع التركيز على ا لمنظور اإلسالمي للرقابة وأهميتها وأنواعها وأساليب تفعيلها.
وتركز المادة بصفة تفصيلية عل ى بيان المراحل األساسية للرقابة ووسائلها وكذلك أنواعها ومصادرها مع التعرض
ألنواع واختصاصات أجهزة الرقابة في الجهاز الحكومي الجزائري .كما يتضمن المنهج عرض لمفهوم المسئولية
اإلدارية وعالقة ذلك بتحسين وتطوير العملية الرقابية في األجهزة الحكومية بصفة عامة .كذلك يهدف المنهج إلى
التطرق إلى دور التقييم و نظام الحوافز والمعلومات في فعالية وكفاءة الرقابة.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 على األقل معرفة نظريات اإلدارة العامة -معرفة مفاهيم إدارة الجودة الشاملة

محتوى المادة:
مقدمة في الرقابة اإلدارية
* مفهوم الرقابة
* مفهوم الرقابة اإلدارية
* أهمية الرقابة اإلدارية
* أهداف الرقابة اإلدارية
* مبادئي وأساسيات النظام الرقابي(شروط الرقابة الفعالة)
* الرقابة والعمليات اإلدارية األخرى
* مجاالت الرقابة
* مفاهيم خاطئة عن الرقابة
 )2اإلطار التاريخي والفكري للرقابة اإلدارية
* الرقابة في الفكر اإلداري القديم
* الرقابة في العصور الوسطى
* الرقابة اإلدارية في الفكر اإلداري الحديث ويتضمن ذلك
 المدرسة الكالسيكية أو التقليدية في اإلدارة مدرسة العالقات اإلنسانية المدرسة السلوكية )3المنهج الفكري و التطبيقي للرقابة في اإلسالم
* مفهوم الرقابة في اإلسالم
* أنواع الرقابة في اإلسالم
* أجهزة الرقابة في اإلسالم
* مقارنة نظام الرقابة في اإلسالم بالنظم الوضعية
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية

15

 )4المراحل أو الخطوات األساسية للعملية الرقابية
* تحديد المعايير أو المقاييس الرقابية
* تقييم أو قياس األداء الفعلي
* مقارنة األداء الفعلي باألداء المعياري و تحديد الفرق و أوجه االنحراف
* اتخاذ القرارات و اإلجراءات التصحيحية الالزمة
* إدارة الجودة الكلية و خطوات العملية الرقابية
 )5أنواع الرقابة اإلدارية ومصادرها
* أنواع الرقابة
 الرقابة حسب توقيت القيام بها الرقابة حسب أهدافها الرقابة حسب التخصص واألنشطة أو المجاالت المستهدفة الرقابة حسب المعايير أو موضوع االهتمام الرقابة حسب نوع وسائل جمع الحقائق الرقابة من حيث المرجعية الرقابة حسب المستوى* مصادر الرقابة
 الرقابة الذاتــية الرقابة الداخلية الرقابة الخارجية )6وسائل وأدوات إجراء الرقابة
* المالحظة الشخصية أو المباشرة
* التفتيش اإلداري
* اإلشراف اإلداري
* المتابعة
* المراجعة
* السجالت و اإلحصاءات
* التقارير اإلدارية
* الرقابة باالستثناء
* الرقابة باألهداف
* الشكاوى و التظلمات
* الموازنات التقديرية و العمومية و القوائم المالية
* األساليب الرقابية المتخصصة
 )7أجهزة الرقابة المركزية في الجزائر
* أجهزة الرقابة اإلدارية
* أجهزة الرقابة المالية
* أجهزة الرقابة القضائية
 )8الرقابة اإلدارية وعالقتها بالمسؤولية اإلدارية وأخالقيات اإلدارة العامة
* مفهوم المسئولية اإلدارية
* مناقشة لبعض الحاالت الدراسية في هذا الجانب
 )9الرقابة و قياس و تقييم أداء العاملين
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 )10دور الحوافز والمعلومات في العملية الرقابية
 )11الرقابة االلكترونية

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 محمد ديداموني :الرقابة السياسية والقضائية على أعمال اإلدارة المحلية حمدي سلمان القبيالت:الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية رشا محمد جغز:الرقابة القضائية على السلطة اإلدارية حسين عبد العال محمد :الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري وسيم حسام الدين :الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي محمد باهي أبو يونس :الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة عقيلة خرباشي :العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان سعدى محمد الخطيب :االستجواب البرلماني  :كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطةالتنفيذية

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :االول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األفقية
اسم المادة :االنجليزية
الرصيد1:
المعامل1:
أهداف التعليم:
تمكي ن الطالب من معرفة أهم المصطلحات السياسية باللغة االنجليزية وبعض القواعد األساسية لتمكينه من اإلطالع على
المراجع األجنبية.

المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب معارف علمية تحصل عليها طوال األطوار الدراسية التي مر بها

محتوى المادة:
 المصطلحات األساسية المستعملة في مجال دراسات االدارة والعلوم السياسية. -دراسة و تحليل مختلف النصوص في مجال دراسات االدارة العلوم السياسية

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :االدارة المحلية في الجزائر
الرصيد6 :
المعامل3:
أهداف التعليم:
 تركز المادة بشككل خكاص علكى بيئكة وتطكور اإلدارة المحليكة فكي الجزائكر مكن حيكث تطكور البنكاء اإلداري والتنظيمكيألجهزة اإلدارة المحلية واألنظمة التي تحكمها وكذلك دراسكة وظكائف واختصاصكات وعالقكات ومصكادر تمويكل أجهكزة
اإلدارة المحلية في الجزائر ،إضافة إلى التوجهات الجديدة لتطبيقات اإلدارة المحلية.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة ما يتعلق بالعملية اإلدارية معرفة أنظمة اإلدارة المقارنة -اإللمام بالمدارس اإلدارية

محتوى المادة:
 )1اإلطار التطبيقي لإلدارة المحلية في الجزائر
* التطور التاريخي للبناء الهيكلي والتنظيمي لإلدارة المحلية في الجزائر
* التقسيمات اإلدارية المحلية في الجزائر
* التنظيم الداخلي للوحدات المحلية في الجزائر
* العالقة بين األجهزة المركزية و الهيئات المحلية
* العالقة بين الهيئات المحلية مع بعضها البعض
* التخطيط المحلي
* التمويل المحلي بين االستقاللية والتبعية
 )2مشاكل اإلدارة المحلية في الجزائر  :عدم التحديد الواضح والصريح لغايات وأهداف اإلدارة المحلية ،ازدواجية
المرجعية واإلشراف على المحليات ،تعدد األنظمة التي تحكم المحليات ،زيادة درجة المركزية ،النقص في الموارد
المالية و باألخص الذاتية ،تفاوت في عدد السكان والمساحة بين الوحدات المحلية ،نقص في الخبرات والكفاءات
اإلدارية والفنية في المحليات.

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 فؤاد مهنا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري في جمهورية مصر العربية ،اإلسكندرية مؤسسة شباب الجامعة،1973
 ثروت بدوي ،القانون اإلداري  ،القاهرة ،دار النهضة العربية. 2002، عمار بوضياف ،الوجيز في القانون اإلداري الجزائر  ،دار ريحانة . 2002 ، محمد فاروق عبد الحميد ،نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي واالشتراكي ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية . 1987 ،
 محمد أنس جعفر قاسم ،الوسيط في القانون العام -أسس وأصول القانون اإلداري القاهرة  ،مطبعة أخوانمورافتلي1984 ،
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :التنمية اإلدارية وإدارة التنمية
الرصيد6 :
المعامل3:
أهداف التعليم:
 تمثل مسألة التنمية المستدامة أهمية خاصة لكافة دول العالم النامي بما في ذلك الجزائر .و تشهد تلك الدول في الحقبةالحالية المزيد من المشكالت وال تحديات الداخلية والخارجية في ظل نقص في الموارد األمر الذي يدعو إلى زيادة
الحاجة إلى دور ريادي من قبل أجهزة التنمية من أجل بلورة األولويات وانتهاج التخطيط الجيد من أجل ضمان إدارة
وتوزيع الموارد بفعالية و كفاءة عالية.
في هذا المقرر سيتم بمشيئة هللا تعالى در اسة المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتنمية والتخلف بشكل عام وإدارة
التنمية بشكل خاص ،مع تسليط الضوء على إدارة التنمية بأبعادها المختلفة .كذلك تستعرض المادة مختلف النظريات
والتطبيقات الرئيسية إلدارة التنمية .كما تركز المادة على المشاكل التنموية المخت لفة التي تواجهها الدول النامية بشكل
عام والجزائر بشكل خاص ومناقشة الحلول المناسبة لها ومن أبرز ذلك البطالة والتخصيص والزيادة السكانية والهجرة
الداخلية واألمية التقنية .كما يتضمن المقرر دراسة بيئة وتطور األجهزة الرئيسة المسئولة عن إدارة التنمية في الجزائر
واألساليب التي تستخدمها تلك األجهزة لتحقيق التنمية المنشودة ،بما في ذلك أبرز المالمح األساسية لخطط التنمية التي
نفذتها الجزائر في مسيرتها التنموية .مع التاكيد على ضرورة توضيح النقاط المتعلقة باألنظمة اإلدارية الرشيدة وأيضا
التعريف بالشبكات اإلدارية

المعارف المسبقة المطلوبة :
 أساسيات حول عملية التنمية بأبعادها السياسية واإلدارية واالقتصادية والمالية. معرفة ما يتعلق بالعملية اإلدارية معرفة أنظمة اإلدارة المقارنة -اإللمام بالمدارس اإلدارية

محتوى المادة:
 -المفاهيم األساسية للتنمية

 تعريف ظاهرة التنمية تعريف مفاهيم وأدبيات التنمية مفاهيم إدارة التنمية ظاهرة التخلف إدارة التغيير وظائف ومقومات إدارة التنمية )2مظاهر التخلف للدول النامية
 المظاهر االجتماعية المظاهر السياسية المظاهر االقتصادية المظاهر اإلدارية )3أسباب التخلف للدول النامية
 اإلرث االستعماري عدم االستقرارالمؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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 )4نظريات  /مداخل إدارة التنمية
 المدخل أو البعد االقتصادي المدخل أو البعد االجتماعي المدخل أو البعد السياسي )5المبادرات القديمة و الحديثة للتنمية
 )6مفهوم التنمية من المنظور اإلسالمي
 )7إدارة التنمية والتنمية اإلدارية
 البعد اإلداري إلدارة التنمية مفهوم التنمية اإلدارية البني الفكرية للتنمية اإلدارية جماعية وتفاعلية العمليات اإلدارية المشاركة والتعددية اإلدارية اإلدارة باإلمكانيات األقل– ترشيد العملية اإلدارية
 اإلصالح اإلداري التطوير اإلداري ومداخله األساسية الخصائص اإلدارية للدول النامية )8التخطيط للتنمية
 مفهوم التخطيط التنموي وأنواعه ومقوماته أجهزة التخطيط و التنمية المالمح األساسية لخطط التنمية في الجزائر التوجهات العامة لخطة التنمية نماذج إدارة التنمية النموذج األنسب إلدارة التنمية )9القضايا والمشاكل المتعلقة بعملية التنمية في الجزائر
 التخصيص البطالة الزيادة السكانية والهجرة الداخلية الفساد اإلداري التنمية التقنية (اإلدارة االلكترونية  /الحكومة االلكترونية  /التجارة االلكترونية  /الفجوة الرقمية ...الخ ) التضخم الوظيفي والتنظيمي التعليم والتنمية العولمة البحث العلمي والتنمية التنمية المحلية والريفية برامج تنمية المرأة وتعليمها وتوظيفها األبعاد االجتماعية للتنمية -التعلم والتعليم المستمر والتنمية

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االساسية
اسم المادة :االصالحات السياسية واالدارية في الجزائر
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم :االطالع على ما يحصل من تطور وتغيير على المستوى االداري والسياسي وحتى االقتصادي
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة ببناء الدولة والمجتمع المدني معرفة بالتحول الديمقراطي
محتوى المادة :مفهوم اإلصالح السياسي واإلداري
 مقاربات اإلصالح السياسي واإلداري أبعاد اإلصالح السياسي واإلداري اإلطار النظري لإلصالحات السياسية واإلدارية المعاصرة سياق اإلصالحات السياسية واإلدارية المعاصرة مجاالت اإلصالحات السياسية واإلدارية المعاصرة نماذج ومقاربات هذه اإلصالحات النماذج الرائدة والنماذج التطبيقيةثانيا  .تطبيقات اإلصالحات اإلدارية المعاصرة على النشاط اإلداري
 ورشات لجان اإلصالحات السياسية واإلدارية والقضائية- اإلصالحات المتعلقة باألحزاب السياسية والنظام االنتخابي -إصالح الوظيفة العامةثالثا :مسار اإلصالحات االقتصادية
 -اإلصالحات المتعلقة بالمنظومة االقتصادية :النقدية ،المالية ،التجارية ،التجارة الخارجية -مستلزمات وتداعيات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية -تحليل محتوى ونتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي -تحليل محتوى برنامج دعم النمو -تحليل محتوى االستراتيجيات والبرامج القطاعية لبعث التنمية في ظل اقتصاد السوقطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
العربي صديقي" ،إعادة التفكير في الدمقرطة العربية انتخابات بدون ديمقراطية" ،بيروت :مركز دراساتالوحدة العربية ،سنة. 2010
عزمي بشارة" :في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي" ،بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية،سنة ،2007
 مصطفى كمال السيد (محررا)":اإلصالح السياسي في الوطن العربي" ،القاهرة :جامعة القاهرة،2006 ،خليفة الكواري (محررا)" :الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي" ،بيروت  :مركز دراسات الوحدةالعربية ،سنة ،2007
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة:وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :منهجية البحث العلمي
الرصيد6:
المعامل2:
أهداف التعليم:
امتالك الطالب للقواعد األساسية التي تمكنه من البحث العلمي السليم و تحصيل المعرفة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -للطالب معارف علمية تحصل عليها طوال األطوار الدراسية التي مر بها.

محتوى المادة:
أوال :أساسيات
 التصميمات البحثية وأشكالها ومضامينها تحديد المشكلة واإلشكالية ومحتوياتها. تحديد المفاهيم. فرض الفروض العلمية. اإلطار المنهجي واإلطار النظري للدراسة. تحديد األدوات الالزمة لجمع البيانات. منهجية المسح االجتماعي:* أركان المسح االجتماعي الجيد.
* طرق سحب العيينات.
* بناء االستمارة.
* محاور االستمارة.
* أسئلة االستمارة.
* تجهيز االستمارة.
* الجدولة) الترميز ،التفريغ ،الوصف ،التحليل(
ثانيا :تطبيقات
 قواعد االقتباس والتدوين. اللغة األكاديمية (لغة البحوث) مضمون المقدمة. تقسيمات البحوث. المالحق. الجداول ،الفهرس ،المراجع ،قائمة المحتويات. مشروع البحث وتقرير البحث.إخراج المذكرة (الجوانب الشكلية) مضمون المذكرة.ثالثا :المالئمة المنهجية

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 عكاشة محمد عبد العالي :المنهجية القانونية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان2002، فاضلي ادريس :مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر2005، علي مراح :منهجية التفكير القانوني ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر2004، وسام حسين غياض :المنهجية في علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزيع ،بيروت2007، عبد النور ناجي :منهجية البحث القانوني ،مديرية النشر ،الجزائر2003،المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية

22

 صالح الدين شروخ :منهجية البحث العلمي ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمي  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2007،عمار عوابدي :مناهج البحث العلمي  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2002،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :تقنيات اإلعالم واالتصال
الرصيد3 :
المعامل1:
أهداف التعليم:
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة
محتوى المادة:
المحور األول :مفاهيم ومظاهر
 -1مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة
 -2ظاهرة انفجار المعلومات

المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد

 -1تكنولوجيا االتصال الالسلكي

 -2تكنولوجيا االتصال السلكي (االتصال الكابلي واأللياف الضوئية)
المحور الثالث :بعض تطبيقاتها الحديثة

 -1تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها
 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية
 -4تكنولوجيا الميكروفون

 -5تكنولوجيا البث التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة

 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التلتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت
 -8تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني

 -9تكنولوجيا الحاسوب اللوحي (اللوح اإللكتروني)

خاتمة :بعض آفاق تطورها

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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المراجع:
 إياد شاكر البكري :تقنيات االتصال بين زمنين ،عمان ،دار الشروق للنشر.2003 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية،.1997
 دليو فضيل :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (بعض تطبيقاتها التقنية)،الجزائر ،دار هومة.2014 ، فاروق سيد حسين :الكوابل ،األوساط التراسلية واأللياف الضوئية ،بيروت ،دار الراتب الجامعية.1990 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكاديمية.2001 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجيا الوسائل المرئية ،األردن ،دار وائل للنشر.2010 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :الحوكمة المحلية
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
 تعريف الطالب بالتحوالت العميقة التي تشهدها فلسفة الحكم القدرة على إدراك المستويات المختلفة في تحليل عملية اتخاذ القرارالمعارف المسبقة المطلوبة :
 الحكم الراشد ومنطق بناء الدولة التسيير العقالني والتنمية المحليةمحتوى المادة:
 مفهوم الحوكمة المحليةالمركزية ،والالمركزية ،والتسيير اإلقليمي العالقة مابين السلطات المحلية والمجتمع المدني الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص إشراك المواطن في الفعل العمومي مستويات الرشادة المحلية :البلدية ،مابين البلديات ،الوالية ،المدن الكبرى الشبكات المحلية للمجتمع المدني دور فواعل المجتمع المدني في صنع القرار المحلي تفاعل المستوى المحلي ،والوطني ،المستوى الدولي المناطق والتنمية  ،أقطاب النموطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :قضايا ادارية معاصرة
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
 يهدف هذا المقرر إلى تمكين الدارسين من متابعة ما يستجد في الحياة المدنية واإلدارية من قضايا مهمة تثير االنتباهوتستوجب البحث والدراسة والنقاش العلمي والموضوعي وإعطائهم الفرصة الختيار ما يرونه منها قريبا ً من تخصصهم
وخبرتهم.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -على األقل معرفة نظريات الدولة و إدارة المنظمات والمصطلحات اإلدارية باللغة اإلنجليزي

محتوى المادة:
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اإلدارة بالقيم (المسئولية اإلدارية و أخالقيات اإلدارة )
التخصيص و دور القطاع الخاص
إدارة الجودة الشاملة (الكلية)
األيزو 9000
إعادة هندسة اإلدارة (الهندرة)
إدارة الوقت و األولويات
إدارة األزمات و الكوارث
إدارة البيئة و مشكالت التلوث
العولمة و اإلدارة العامة
توظيف المرأة:المحددات و السياسات
التكنولوجيا و اإلدارة العامة (اإلدارة  /الحكومة االلكترونية)
االتجاهات المستقبلية للتعليم اإلداري
البطالة:رؤية مستقبلية و إستراتيجية
تطوير المنظمات و االستشارات اإلدارية
اإلدارة اليابانية و نظرية التمييز

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :االنجليزية
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
تحسين مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كلغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب العالقات الدولية ،وسيتم
التركيز في السداسيين األخيرين على دراسة وتحليل النصوص السياسية باللغة االنجليزية
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك قاعدة لغوية مقبولة في االنجلزية مع اضطالع كاف على المصطلحات السياسية.
محتوى المادة:
 دراسة نصوص باللغة االنجلزية. مصطلحات سياسيةطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
-Aronson , Bernard W. and Rogers William D., U.S.-Cuban Relations in the 21st Century,
(New York: the Council on Foreign Relations,2001).
-Baylis, John & Smith, Steve, The Globalization of World Politics , an introduction to
international relations, (Third Edition, Oxford: Oxford University Press ,2005).
-Booth, Ken & Smith, Steve, International Relations Theory Today,( Second Edition,
Pennsylvania : Pennsylvania State University Press,1997).

عنوان الماستر :اإلدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :اإلدارة والتسيير العمومي
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
 تحليل البناء اإلداري بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات و تنمية القدرات في األجل القصير والمتوسط فيما يخصتحقيق األهداف المرسومة.
 -معرفة االبتكارات الجديدة في مجال التنظيم والتسيير

المعارف المسبقة المطلوبة :
اساسيات علم االدارة
نظرية االدارة العامة
نظرية المرفق العام
محتوى المادة:
تعريف اإلدارة العامة المقارنة.
أهداف المقارنة في اإلدارة العامة.
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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تطور المقارنة اي اإلدارة العامة و إستراتيجيتها

مش الت اإلدارة العامة والتحول نحو التسيير العمومي
التسيير العمومي والمناجمنت الخاص واإلدارة العامة
التسيير العمومي الجديد
النماذج النظرية للتسيير العمومي الجديد
مقاربات التسيير العمومي الجديد
نماذج ومقاربات التسيير العمومي الجديد
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
بدوي محمد طه .المنهج في علم السياسة ،االسكندرية .جامعة االسكندرية –كلية التجارة.1984.
•درويش ابراهيم ،االدارة العامة نحو منظور مقارن ،القاهرة دار النهضة العربية .1987

•عاشور أحمد صقر ،االدارة العامة-مدخل بيئي مقارن ، -بيروت دار النهضة العربية.1979
• عساف عبد المعطي محمد ،النموذج المتكامل لدراسة االدارة العامة،الطبعة المنتجة .بيروت.1983

•محمود فتحي محمد ،االدارة العامة المقارنة ،الرياض جامعة الملك سعود –عمادة شؤون المكتبات.1985 -
•مهنااا محمااد ف اؤاد ،سياسااة اإلصااالح اإلداري و تطبيقاتهااا فااي

المعارف.1978

ااوء مبااادع علاام التنظاايم و اإلدارة ،القاااهرة .دار

عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االساسية
اسم المادة :تحليل السياسات العامة
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
 تهدف المادة الى االحاطة بمقتربات السياسية في صنع القرار االلمام بمناهج االكاديمية والمراحل االساسية في رسم السياسات العامة.المعارف المسبقة المطلوبة :
 التنشئة السياسية الثقافة والمشاركة السياسيةمحتوى المادة:
المحور األول :صناعة القرار:دراسة في المفهوم
/1تعريف القرار،الوحدة القرارية،بيئة القرار
/2مفهوم و مراحل صنع القرار
/3هياكل صنع القرار
/4إشكاليات صناعة القرار
المحور الثاني  :نظريات صنع القرار و نماذجه
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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/1المداخل النظرية
 /2المداخل الكمية
/3النظريات الكيفية
/4نماذج صناعة القرار
المحور الثالث:السياسة العامة:إطار نظري
 /1السياسة العامة على صعيد المفاهيم
 /2نشأة و تطور السياسة العامة
/3مكونات السياسة العامة و خصائصها
/4مراحل إعداد السياسة العامة
المحور الرابع:تحليل السياسات العامة:التعريف،المراحل،األساليب
/1مجاالت اإلفادة من تحليل السياسات العامة
/2تعريف و خصائص تحليل السياسات العامة
 /3مراحل تحليل السياسات العامة
/4أساليب تحليل السياسات العامة
المحور الخامس :مداخل تحليل السياسات العامة
 /1مداخل تهتم بالمحددات األساسية للسياسة العامة
• مدخل النظم
• المؤسسات الوظيفية
• الصفوة الممتازة
• الجماعة
 /2مداخل تهتم بنتائج السياسة العامة
• المدخل القائم على الرشد
• التدريجي
• القائم على الحدس/الخبرة
المحور السادس :دور محلل السياسات في تحليل السياسات العامة
 /1صفات محلل السياسات العامة
 /2دور محلل السياسات العامة في صناعة القرارات اإلستراتيجية األمنية
 /3دور محلل السياسات العامة في المنظمات الدولية
 /4دور محلل السياسات العامة في أجهزة المعلومات
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 جيمس اندرسون ،صنع السياسات العامة ،ترجمة عامر الكبيسي ،االردن :دار المسيرة1999، خليفة الفهداوي ،السياسة العامة. جبريال الموند،السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر ،ترجمة عبد هللا هشام ،عمان :الدار االهلية للنشروالتوزيع.1998 ،
 كمال المنوفي ،اصول نظم السياسة المقارنة ،الكويت :شركة الربيعان ،ط1987 ،1 هالل علي الدين ،نفين سعد ،النظم السياسية العربية ،بيروت مركز دراسات الوحدة العربية2000 ، عبد المطلب غانم،معايير تقويم السياسة في االدارة العامة،القاهرة1989:- 13/DAVID easton analyse de système politique,paris: armand colin,1974
- 14/DEUTSH carl, politics and government,boston:houghton miffin
company,1970
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :األحزاب السياسية والنظم االنتخابية
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
 تمكن الطالب من الفهم السوسيولوجي للمشاركة السياسية وتحليل العملية االنتخابية وسبل والياتادارتها
المعارف المسبقة المطلوبة :
 مدخل العلوم السياسية األنظمة الحزبية واالنتخابية النظم السياسية المقارنةمحتوى المادة:
تعريف األحزاب السياسية
أنواع األحزاب السياسية
أنماط النظم الحزبية
الجماعات المصالح
نظم تمثيل الجماعات المصالح
مزايا ومشكالت النظم االنتخابية والحزبية في الديمقراطيات الكالسيكية
خصائص وإشكاليات النظم االنتخابية والحزبية في الديمقراطيات الصاعدة
القوانين والسياسات االنتخابية
تعريف المشاركة السياسية
شروط المشاركة السياسية وقيودها الدستورية والقانونية
شروط المشاركة السياسية وقيودها االقتصادية واالجتماعية والثقافيةشروط وطرق التداول على السلطة
أنوا ع التداول على السلطة
أ )-التداول المطلق
ب )-التداول النسبي
ج )-التداول عبر وسيط
دور اإلدارة في التداول على السلطة
مستويات التداول على السلطة :في المؤسسات المركزية والمحلية
تعريف النظم االنتخابية
أنواع النظم االنتخابيةأ )-النظام النسبي
ب )-نظام اإلجماع
ج )-نظام األغلبية
العالقة العضوية بين النظام االنتخابي والنظام الحزبياإلدارة والنظم االنتخابيةالنظم الدستورية والسياسية وأنماط القوانين االنتخابية
محتوى القوانين االنتخابية
إصالحات النظام االنتخابية في الجزائر
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
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الحكومات المتعاقبة في الجزائر والسياسات االنتخابية( وصف ،تحليل ومقارنة
)السياسة االنتخابية في ظل الحزب الواحد
)السياسة االنتخابية في ظل التعددية الحزبية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:

الصيداوي ،رياض  " ،االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر" ،في األزمة الجزائرية ،الخلفيات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،ط .2.بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية.1999 ،
العلوي ،عبد الوهاب  ،مترجما ،الموجة الثالثة  :التحول الديمقراطي في أواخر القرن . 20القاهرة  :دار الصباح
.1993 ،
الكواري ،علي خليفة وآخرون  ،الديمقراطية واألحزاب السياسية في البلدان العربية المواقف والمخاوف
المتبادلة ،ط . 2.بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية .2001 ،
البيج ،حسين علواج "،الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السُلطة" ،في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي،
ط .2.بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية .2002 ،
 توفيق ،حسنين "،دراسة األحزاب السياسية في العالم الثالث" ،في اتجاهات حديثة في علم السياسة  ،المحرر:علي الدين هالل الدسوقي .القاهرة  :اللجنة العلمية للعلوم السياسية واإلدارة العامة .1999 ،
 رزاقي ،عبد العالي  ،األحزاب السياسية في الجزائر :خلفيات وحقائق،ج.1.الجزائر:المؤسسة الوطنية للفنونالمطبعية.1990،

عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :منهجية إعداد المذكرة
الرصيد6 :
المعامل2 :
أهداف التعليم:
امتالك القدرة والمؤهل على انجاز مذكرة تخرج وفقا للمعايير العلمية واالكاديمية المعتمدة
المعارف المسبقة المطلوبة :
الخبرات المحصلة في هذا المجال على طول المسار التعليمي
محتوى المادة:

 -1املـواد التمهيدية.
 -2مقدمــة البح ــث.
 -3املحت ــوى.
 -4خ ــات ــمة البحث.
 -5املالحـ ـ ــق.
 -6قائمة املراجع.
 -7ملخص البحث.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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المراجع
  - 1أحمد شبلي ((كيف تكتب بحثا ً أو رسالة :دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستيروالدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .1997
  - 2أحمد بدر ((أصول البحث العلمي ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكويت .1978  - 3أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زيادة ((البحث العلمي الحديث)) دار الشروق ،جدة .1979  - 4بيفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمي)) ترجمة زكريا فهمي ،دار النهضة العربية ،القاهرة .1963  - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمي)) دار النهضة العربية ،القاهرة .1963  - 6عبد الهادي الفضلي ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربي ،بيروت .1992  - 7غازي حسين عناية ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرية .1983 8محمود قاسم المنطق الحديث ومناهج البحث العلمي الطبعة الثالثة،كتبة االنجلوالمصرية ،القاهرة.1963
  9هاني يحيى نصري منهج البحث العلمي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،يروت .200310 -رجاء وحيد دويدري البحث العلمي -أساسياته النظرية وممارساته العملية)) دار الفكر ،دمشق .2005

عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :المشروع المهني والشخصي
الرصيد3 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
 المساهمة في اقامة المشاريع التنموية ،والتمرس على العمل الميداني وتقديم العون للطالب عن طريق توجيههنحو مشاريع تنموية مجدية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف حول العملية االتصالية
معارف ادارية
محتوى المادة:
 تحليل الوضع تحديد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هيكل تقسيم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنية تقييم ومراجعة البرامج). توضيح مسؤوليات كل مهمة. التنفيذ و الضبط لتعظيم النتائج. -التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق.

 نماذج لمشاريعطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :المالية المحلية
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
انفتاح التكوين على مختلف ابعاد التخصص
التحكم الجيد في ادوات العمل على المستوى المحلي
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف حول االقتصاد
المالية العامة
محتوى المادة:
المالية المحلية المفهوم والخصائص
المالية المحلية والمالية العامة
وسائل المالية المحلية
نفقات وايرادات الجماعات المحلية
مصادر المالية المحلية
االستقالل المالي للجماعات المحلية
الرقابة على الجماعات المحلية
االصالحات المالية المحلية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
Bouara Mohamed Tahar , la loi de finance en Algérie, thèse de Doctorat, université
d’Alger, 2006.
محمد عباس محرزي" اقتصاديات المالية العامة" ديوان المطبوعات الجامعية  ،ساحة المركزية بن عكنون،
طبعة. 2003
حامد عبد المجيد دارس" مبادئ المالية العامة" مركز اإلسكندرية للكتاب  42شد مصطفى مشرقة االزاريطة
،الطبعة . 2000
حسين الصغير "دروس في المالية و المحاسبة العمومية" دار المحمدية العامة ،الجزائر . 1999
إبراهيم علي عبد هللا ،أنور العجارمة "مبادئ المالية العامة" دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع
عمان. 1987،
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :االخالقيات الوظيفية
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
الوعي واالدراك بالمخاطر التي تنجر عن عدم مراعاة االخالقيات الوظيفية
المعارف المسبقة المطلوبة :
االلمام بالوظيفة العامة .
قوانين مكافحة الفساد
محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 -سلوكيات الفرد ( االهتمامات  ،القدرات  ،املهارات  ،األهداف ).

 -2طلب العمل طبيعة العمل ( الهياكل التنظيمية  ،نظم العمل ) .
 -3أخالقيات العمل .
 -4عادات العمل الناجح .
 -5التعامل مع إشكاالت العمل ( ضغوطات العمل  ،الخالفات . )...،
 -6أساليب التطوير الذاتي .
 -9ما هو التوظيف .
 -10الفرق بين التعيين االختيار و التنصيب .
 -11عناصر عقد العمل و معيار التفرقة بينه و بين غيره من العقود – إثبات عقد العمل .
 -12املراحل التمهيدية للتعاقد – صور عقد العمل .
 -13أركان عقد العمل  ،صحته وآثاره .
 -14آثار عقد العمل – التزامات العامل .
 -15انقضاء عقد العمل .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
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عنوان الماستر :االدارة المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :لغة انجليزية
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :تحسين مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية كلغة عالمية مطلب أكثر من ضروري لطالب
العالقات الدولية ،وسيتم التركيز في السداسيين األخيرين على دراسة وتحليل النصوص السياسية باللغة
االنجليزية
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك قاعدة لغوية مقبولة في االنجلزية مع اضطالع كاف على المصطلحات االدارية و السياسية.
محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 دراسة نصوص باللغة االنجلزية. مصطلحات سياسيةطريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ( يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين )
المراجع:
-Michael Joseph Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger,
baton rouge, louisiana state university press,1986.
- Light Margot and A.J.R.Groom, International Relations :
A Handbook of Current Theory, London, Frances Printer Publishers,
1985.
- John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics:
An Introduction to International Relations, Oxford University
Press,2000.
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