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 :  األولالسداسي 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 سداسيال

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 تطبيقيةأعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   4.30 09 189 وحدات التعليم األساسية
 

18   

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 مبادئ في اإلدارة العامة

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 رالنظرية العامة للدولة والدساتي

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 التنظيم اإلداري

   03 03 84 التعليم المنهجيةوحدات 
 

09   

 X X 05 03 // // 1.30 3.00 63 1 منهجية البحث العلمي

 21 مبادئ في اإلعالم اآللي
 

1.30 
 

// 03 04 X  

  03 42 وحدات التعليم االستكشافية

 

  
 

02 
  

 X  01 01 // // // 1.30 21 مدخل إلى العلوم القانونية "نظرية القانون"

 X  01 01 // // // 1.30 21 للعلوم السياسيةمدخل 

     21 وحدات التعليم األفقية
 

01   

 X  01 01 // // // 1.30 21 لغة فرنسية

   30 18 00 00 7.30 16.30 336 1مجموع السداسي 
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 :الثاني السداسي
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   4.30 09 189 وحدات التعليم األساسية
 

18   

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 اإلدارة العامة في الجزائر

في الجزائر  المؤسسات الدستورية
 )السلطات الثالث(

63 3.00 1.30 // // 03 06 
X X 

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 األعمال اإلدارية

    4.30 63 وحدات التعليم المنهجية
 

09   

// 3.00 42 2منهجية البحث العلمي  // // 03 05  X 

// 1.30 21 نظم المعلومات اإلدارية  // // 03 04  X 

    03 42 وحدات التعليم االستكشافية
 

02   

 X  01 01 // // // 1.30 21 علم اجتماع اإلدارة والتنظيم

 X  01 01 // // // 1.30 21 مدخل لعلم االقتصاد

    1.30 21 وحدات التعليم األفقية
 

01   

 X  01 01 // // // 1.30 21 لغة فرنسية

   30 18 00 00 4.30 18.00 315 2مجموع السداسي 
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 الثالث:السداسي 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

   4.30 09 189 وحدات التعليم األساسية
 

18   

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63  اإلدارية  مرافق العامةلا

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 مبادئ المالية العامة

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 إدارة التنمية

   1.30 1.30 42 وحدات التعليم المنهجية
 

06   

 X X 06 03 // // 1.30 1.30 42 تقنيات التحرير والصياغة اإلدارية

    4.30 63 وحدات التعليم االستكشافية
 

04   

 X  02 01 // // // 1.30 21 منازعات إدارية

 X  01 01 // // // 1.30 21 منازعات العمل والضمان االجتماعي

 X  01 01 // // // 1.30 21 قانون مكافحة الفساد

    03 42 وحدات التعليم األفقية
 

02   

 X  01 01 // // // 1.30 21 إعالم آلي

 X  01 01 // // // 1.30 21 لغة أجنبية

   30 17 00 00 6.00 18 336 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع:
 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
 أعمال
 أخرى

 إمتحان متواصل

     189 التعليم األساسيةوحدات 
 

18   

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 المرافق العامة االقتصادية 

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 الصفقات العمومية

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 الرقابة المالية

     42 وحدات التعليم المنهجية
 

06   

 X X 06 03 // // 1.30 1.30 42 اآللي واالتصالة في اإلعالم ت الحديثالتطبيقا

     42 وحدات التعليم االستكشافية
 

04   

 X  02 02 // // // 1.30 21 التنظيم اإلداري للعملية االنتخابية

 X  02 02 // // // 1.30 21 الميزانية العامة

 42 وحدات التعليم األفقية
     

02   

 X  01 01 // // // 1.30 21 اإللكترونيةاإلدارة 

 X  01 01 // // // 1.30 21 لغة أجنبية

   30 18 00 00 6.00 16.30 315 4مجموع السداسي 
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 العامة  اإلدارةتخصص  السداسي الخامس:
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية موجهةال أعم محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   4:30 12 231 وحدات التعليم األساسية
 

21   

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 نظريات اتخاذ القرار

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 إدارة الموارد البشرية

 X X 06 03 // // 1.30 3.00 63 1أساليب التسيير القطاعي 

// 3:00 42 المالي للقطاع العمومييير التس  // // 03 03 X X 

   00 9:00 126 وحدات التعليم المنهجية
 

09   

 X X 03 02 // // // 3:00 42 التوثيق والمحفوظات

// 3:00 42 تقنيات االستشارة  // // 02 03 X X 

 X X 03 02 // // // 3:00 42 الرقابة اإلدارية

   30 18 00 00 4.30 21 357 5مجموع السداسي 
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  العامة اإلدارةتخصص  السداسي السادس:
 

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

   20 12   4.30 09 189 األساسيةالتعليم ات وحد

 X X 05 03 // // 1.30 3:00 63 قانون الوظيفة العمومية

 X X 05 03 // // 1.30 1.30 42 التدريب وتنمية الموارد البشرية

 X X 05 03 // // 1.30 1.30 42 2أساليب التسيير القطاعي 

// 3:00 42 العالقات العامة في اإلدارة  // // 03 05 X X 

   1.3 1.3 147 وحدات التعليم المنهجية
 

10   

 X X 02 02 // // 1.30 // 21  ةاإللكتروني تسيير قواعد البيانات

// // 56 التربص الميداني والتقرير النهائي  04 // 02 04 X X 

 70 مذكرة نهاية التخرج
  

05 
 

02 04 X X 

 09 6:00 10.30 336 6مجموع السداسي 
 

18 30   
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: مبادئ في اإلدارة العامة

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

كين الطالب من معرفة مختلف المبادئ التي تدريس مادة مبادئ اإلدارة العامة هو تم ف منالهدأهداف التعليم:
 يها علم اإلدارة العامة .يقوم عل

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 مختلف المعارف المسبقة التي كونها الطالب في مراحل تعليمه األولى

 محتوى المادة:
 تالية:المحاور المن خالل هذه المادة يتم دراسة 

ياار التخصاص الاد،ي   مبادأ الن اام وفا  مع حادة األمار  مبادأ تقسايم العمالمبدأ وحدة الهدف أو االتجااه  ومبادأ و 
وعاادم مان خاالل نتن ايم المكاتاابت واعتمااد للياة الرجال المناسااب فاي المكااب المناساب  مباادأ المرك ياة والالمرك ياة 

النضباط  مبدأ  صلحة العامة  مبدأ استقرار العمل الفرد للم خضوع مصلحةمبدأ  التركي   مبدأ العدالة في األجر
بااادأ رول الفريااا   مبااادأ تااادرد السااالطة  مبااادأ السااالطة تعناااي المسااا ولية  مبااادأ مبااادأ المباااادأة وكياااادة كفاااا ة األدا   م

 المساواة .
 طريقة التقييم: متواصل

 إلخ كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
 .2008ر للنشر والتوكيع  الج ائر    دار البصائ2ي علم اإلدارة  طهات الحديثة فبوحوش  االتجاعمار  -1
 .2000سليماب محمد الطماوي  الوجي  في اإلدارة العامة  دار الفكر العربي  القاهرة   -2
اهرة  صالل الدين فوكي  اإلدارة العامة بين عالم متغير ومتطلبات التحديث  دار النهضة العربية  الق -3

2000 
 .1985طبوعات الجامعية  اإلسكندرية  راغب الحلو  علم اإلدارة العامة  دار الم جدما -4
عبد الع ي  صالح بن حبتور  اإلدارة العامة المقارنة  دار المسيرة للنشر والتوكيع والصناعة  عماب   -5

 .2009األردب  
 .1992كندرية  محمد سعيد عبد الفتال  اإلدارة العامة  الدار الجامعية  اإلس -6
 .2002لبي الحقوقية  لبناب  طارق المجذوب  اإلدارة العامة  منشورات الح -7
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: النظرية العامة للدولة والدساتير
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:

 : األستاذ المسؤول على المادة
 أهداف التعليم:

ن رية العامة للدولة والدساتير هو تمكين الطالب من معرفة مفهوم الدولة ومختلف ريس مادة الالهدف من تد
األركاب التي تقوم عليها وخصائصها وأشكال الدول  ومفهوم الدساتير وأشكالها وطرق نشأتها وإنهائها وتعديله  

 وضمانات الحفاظ على سموها .
 المعارف المسبقة المطلوبة :

صطلحات التي سيتعرف عليها أكثر من خالل دراسة هذا المقياس كالدولة، ملما ببعض الم أن يكون الطالب
 الدستور، الفيدرالية، الرقابة الدستورية، السمو.

 محتوى المادة:
 من خالل هذه المادة يتم دراسة المحاور التالية:

 للدولة محور األول: الن رية العامةال
 .تعريف الدولة وتفسير نشأتها:1

 دولة   الن ريات المفسرة لنشأة الدولةف التعري
 .أركاب الدولة:2

 اإل،ليم  الشعب  السلطة السياسية
 .خصائص الدولة:3

 الشخصية المعنوية  السيادة  الخضوع للقانوب 
 .وظائف الدولة:4

 الوظائف األساسية
 الوظائف الثانوية

 .أشكال الدول:5
 لة الموحدةدو ال

 الدولة المركبة
 ة للقانوب الدستوري المبادئ العام المحور الثاني:

 تعريف القانوب وتقسيماته .1
 القانوب الدستوري 
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 المعيار الموضوعي-المعيار الشكلي-تعريف القانوب الدستوري:
 طبيعة ،واعد القانوب الدستوري  .2

 مصادر أخرى ي: التشريع  العرف  القضا   الفقه  مصادر القانوب الدستور  .3
 .مفهوم الدستور:4

 ضوعي  التفر،ة بين مفهومي القانوب الدستوري والدستور  المعيار المو المعيار الشكلي
 .أنواع الدساتير5

 معيار التدوين: مكتوب وعرفي
 معيار التعديل: جامد ومرب 

 أنواع أخرى:
 ور ،انوب دستور برنامج ودست-الدستور المفصل والموج   -الدستور الدائم والمؤ،ت  -

 محتوى الدستور
 .طرق وضع الدساتير7

 ديمقراطية: المنحة والعقد  طرق غير
 طرق ديمقراطية: الجمعية التأسيسية واالستفتا  الدستوري 

 .إجرا ات وضع الدساتير الج ائرية8
 . نهاية الدساتير9

 األساليب العادية
 اديةاألساليب غير الع

 إجرا ات تعديل الدستور الج ائري الحالي
 .الر،ابة على دستورية القوانين:10

 الدستورمبدأ سمو 
 تعريف الر،ابة الدستورية
 أنواعها:سياسية و،ضائية

 الر،ابة الدستورية في الج ائرنالمجلس الدستوري الج ائريت
 طريقة التقييم: متواصل

 إلخ ومطبوعات   موا،ع انترنت  كتبن المراجع: 
بية  الطبعة الثانية سنة قاهرة؛ دار النهضة العر الن رية العامة " نالالقانوب الدستوري "  د. إبراهيم درويش: 

 ت. 2000
الن م السياسية والقانوب الدستوري " تحليل الن ام الدستوري المصري "  : ـد. إبراهيم عبد العزيز شيحا

 .ت2000ناإلسكندرية؛ منشأة المعارف  طبعة سنة 



13 

 

واإل،ليم المصري  رسالة  واليات المتحدة األمريكيةرية القوانين في الا الر،ابة على دستو د. أحمد كمال أبو المجد: 
 .ت1960لنهضة المصرية  طبعة نمكتبة ا دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة

الوسيط في القانوب الدستوري العام " الج   األول " نبيروت؛ دار العلم للماليين  طبعة سنة د. ادمون رّباط: 
 ت.1964

 ت.1949عالمية  طبعة عام ئ القانوب الدستوري نالقااهرة؛ المطبعة الادمبد. السيد صبري: 
 القانوب الدستوري نالقاهرة؛ دار النهضة العربية  بال تاريخت.دراسة في د. بكر القباني: 
 ت.1994ا الن م السياسية نالقاهرة؛ دار النهضة العربية  طبعة سنة د. ثروت بدوي:

 ت.1969عربية  طبعة سنة ار النهضة الة الدستورية في مصر نالقاهرة؛ دالقانوب الدستوري وتطور األن م-
 ت.1996الوسيط في القانوب الدستوري نالقاهرة؛ دار النهضة العربية  طبعة ا د. جابر جاد نصار: 

 2003نالقاهرة؛ دار النهضة العربية  الطبعة الرابعة أصول وأحكام القانوب الدستوري د. جورجى شفيق سارى: 
؛ مطبعة جامعة لمصري " نالقاهرةة العامة والن ام الدستوري االقاانوب الدستوري " الن ري ي طه الشاعر:رمز د. 

 .ت1997عين شمس  طبعة سنة 
 ت.1985ا الوجي  في القانوب الدستوري نالقاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس  طبعة 

 ت.1988مطبعة جامعة عين شمس   األيديولوجيات وأثرها في األن مة السياسية المعاصرة نالقاهرة؛ 
 ت.2002ية ندمش ؛ مطبعة المحبة  طبعة مبادئ القانوب الدستوري والن م السياس دّله: د. سام سليمان

 ناإلسكندرية؛ منشأة المعارف القانوب الدستوري والن م السياسية المبادئ األساسية في د. سعد عصفور: 
1980 

دار النهضة العربية   ة ؛تحديات وتحوالت " نالقاهر  العالم المعاصر " الن م السياسية فيد. سعاد الشرقاوي: 
2002  

المبادئ العامة لألن مة السياسية ون م الحكم " دراسة مقارنة " نالقاهرة؛ دار و  ن رية الدولةد. طعيمة الجرف: 
 ت.1978النهضة العربية  الطبعة الخامسة  سنة 

 .ت1959ة مطابع دار الكتاب العربي  طبع وري نالقاهرة؛القانوب الدستد. عبد الفتاح ساير داير:
 1997الن م السياسية والقانوب الدستوري ناإلسكندرية؛ منشأة المعارف   :د. عبد الغني بسيوني عبد هللا

ا القانوب الدستوري واألن مة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة د. عبد الحميد متولي:
 .ت1999ناإلسكندرية؛ منشأة المعارف  طبعة سنة اإلسالمية 

القانوب الدستوري " الكتاب األول" في المبادئ الدستورية العامة نالقاهرة؛ مطبعة مصر  . عثمان خليل: د
1956 

 ت.2004القانوب الدستوري المقارب نالقاهرة؛ بدوب ناشر  طبعة سنة د. عمر حلمي فهمي: 
الكتاب األول " المبادئ ت  1971دئ الدستورية العامة  دستور ي نالمباالدستور  القانوب  د. فتحي فكري: 

 ت.1997؛ دار النهضة العربية  طبعة الدستورية العامة " نالقاهرة
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دراسات في القانوب الدستوري والن م السياسية نجامعة دمش   كلية الحقوق  مطبعة الروضة  . فيصل كلثوم: د
 ت2005 /2004طبعة 

 .ت1991مش ؛ مطبعة الروضة  طبعةمبادئ القانوب الدستوري والن م السياسية ند د. كمال الغالي:
االستفتا  الشعبي والشريعة اإلسالمية ناإلسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية  الطبعة د. مـاجد راغب الحلو: 

 ت.1983 سنة الثانية
 ت.1971بعة الثانية  أة المعارف  الطاإلسكندرية؛ منشالن م السياسية والقانوب الدستوري ند. محسن خليل:  

الر،ابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة تطبيقية " نالقاهرة؛ دار النهضة سم جعفر: أنس قا د. محمد
 ت.1998العربية  طبعة 

نهضة العربية  سيادة الدستور وضماب تطبيقه "دراسة مقارنة " نالقاهرة؛ دار الد. محمد عبد الحميد أبو زيد: 
 ت.1989بعة ط

وب الدستوري والن م السياسية ناإلسكندرية؛ دار المطبوعات في القانالوجي   د. مصطفى أبو زيد فهمي: 
 .ت1999الجامعية   طبعة سنة 

- Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Droit constitutionnel, Economica, 4e éd, 
2001. 
-VladConstantinesco, Stéphane Pierré-Caps,Droit constitutionnel,  PUF, "Thémis", 
2004, 2e éd. 2005. 
Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto 
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni,Droit constitutionnel  , Dalloz-Sirey, 
Collection Précis Dalloz (le neuvième édition étant parue en 2006 
Pierre Pactet, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Armand Colin, Droit 
constitutionnel, Collection U. droit 
Francis Hamon, Michel Troper,Droit constitutionnel, Manuel, LGDJ 
Villiers (M. de) et Armel Le Divellec, Dictionnaire du Droit constitutionnel, Sirey, 
2007. 
Dominique Turpin, Droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France 
(PUF), janvier 1992 
 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Debbasch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bourdon_(professeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vlad_Constantinesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Favoreu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pactet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Hamon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Troper
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: األساسية
 م اإلداري المادة: التنظي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
  المادة:األستاذ المسؤول على 

 أهداف التعليم:
 أب يتعرف الطالب على مفهوم التن يم اإلداري. -1
 اري من وجهة ن ر علم اإلدارة .أب يتعرف الطالب على نشأة وتطور أساليب التن يم اإلد  -2
ليب التن يم اإلداري في األن مة المقارنة من وجهة ن ر علم طالب على أساأب يتعرف ال  -3

 القانوب.
 تعرف الطالب على مراحل تطور التن يم اإلداري في الج ائر.أب ي  -4
 أب يتعرف  الطالب على أساليب التن يم اإلداري في الج ائر. -5
   البلديةتري في الج ائرنالواليةتطبيقات التن يم اإلداأب يتعرف الطالب على   -6

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانوب اإلداري والمدخل لعلم القانوب 

 محتوى المادة:
 مفهوم التن يم اإلداري. -
 أساليب التن يم اإلداري نمن وجهة ن ر علم اإلدارةت. -
 تطور التن يم اإلداري الج ائري  -
 المرك ية اإلداريةالمرك ية اإلدارية  وال -
 في الج ائرتطبيقات التن يم اإلداري  -
 التن يم اإلداري وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -

 متواصل التقييم:طريقة 
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

. مصر: دار الجامعة الجديدة  النظرية العامة للقانون اإلداري  محمد رفعت عبد الوهاب -1
2012. 
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 .2014 لمطبوعات الجامعية . الج ائر: ديواب االقانون االداري    عوابديعمار   -2

. الج ائر: دار العلوم للنشر ي الوالية في القانون اإلداري الجزائر  ،محمد الصغير بعلي -3
 .2014والتوكيع  

 .2012. الج ائر: جسور للنشر والتوكيع  شرح قانون الواليةعمار بوضياف    -4

ية والتربوية جامعة . الج ائر: مخبر التطبيقات النفسفكر اإلداري الوجيز في الكهير بغول   -5
 .2011نة  منتوري ،سنطي
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 المادة: منهجية البحث العلمي 

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  ذ المسؤول على المادة:ستااأل

 تعليمف الأهدا

تمكين الطالب من خالل دراسة مختلف مناهج البحث العلمي من ممارسة أساليب التحليل 
والمقارنة واالستنتاد والنقد وتقديم البديل  بمعنى محاولة إكسابه الشخصية القانونية المستقلة  وذلك 

ومن مجرد ى التأمل  األفقية إلى القرا ة العمودية العميقة ثم إلبتمكينه من االنتقال من القرا ة 
تطبي  المنهج الوصفي إلى المنهج التحليلي والمقارب وغيرها من المناهج التي تتطلب تحق  
االستيعاب والسيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البحث العلمي بعيدا على المراجع 

 العلمية المختلفة. 
 :بةسبقة المطلوالمعارف الم

وم القانونية في مرحلة الليسانس  باإلضافة إلى تمكنه حث في العلللطالب دراسة منهجية البسب  
 من الناحية الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.

 :محتوى المادة

 مفهوم البحث العلميأوال/
 تعريف البحث العلمي -
 خصائص وأهداف البحث العلمي -
 ث العلميأنواع البح -
 مراحل البحث العلمي -
 البحث العلمي د إشكالية أهمية تحدي -

 المنهج العلمي ثانيا/
 مفهوم المنهج العلمي -
 التأصيل التاريخي للمنهج العلمي -

 المراجع
أحمد إبراهيم عبد التواب  أصول البحث العلمي في علم القانوب  مناهجه ومفترضاته ومصادره  دار الجامعة 

 .2009اإلسكندرية  الجديدة  
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منهجية في حل الن اعات ووضع الدراسات القانونية  منشورات لمي الحجار  الالحجار  راني ححلمي محمد 
 .2010الحلبي الحقوقية  

 .2008  1-  طJuris-Comسليماب شريفي  المنهجية في العلوم القانونية  مطبعة 
 .2010عماب  األردب  افة للنشر والتوكيع  عبد القادر الشيخلي  ،واعد البحث القانوني  دار الثق

 .2008ة محمد عبد العال  سامي بديع منصور  المنهجية القانونية  منشورات الحلبي الحقوقية  اشعك
عمار بوحوش  محمد محمود الذنيبات  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ديواب المطبوعات الجامعية  

2007. 
لمطبوعات نية واإلدارية  ديواب افي ميداب العلوم القانو ث العلمي وتطبيقاتها عمار عوابدي  مناهج البح

 .1999  3-الجامعية  ط
فرحات حرشاوي ولخروب  منهجية إعداد االمتحانات والمناظرات في القانوب العام  مخبر ،انوب العال،ات الدولية 

 .2008  النشر الجامعي  واألسواق والمفاوضات  كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  مرك
 .2010العلمي  ديواب المطبوعات الجامعية   في المنهجية والبحث فاضلي إدريس  الوجي 

-Axel De Theux et (al), Précis de méthodologie juridique, les sources documentaire 
du droit, publication des facultés universitaires saint- Louis, 2000. 

-DelnoyPaul, élément de méthodologie juridique,2008.  

-EricGeerkens, Paul Delnoy et (al), Méthodologie juridique, Méthodologie de la 
recherché documentaire juridique, édition Larcier,2011. 

-Michel Beaud, L’art de la thèse, édition la découverte, 2006. 

-Patrict Janin , Méthodologie du droit administratif, Ellipses, 2007. 

-Sophie Boutillier, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Studyrama, 3eme éd, 
Paris, 2007. 

 طريقة التقييم:

 + متواصل كتابي امتحان -
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 المادة: مبادئ في اإلعالم اآللي

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
  المادة:األستاذ المسؤول على 

 أهداف التعليم:
اسية للطالب التي تمكن من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية سليمة، من أجل واعد األسإعطاء الق

 تتويج مساره التكويني ببحث علمي دقيق.
A la fin de ce module, les apprenants seront capables d’acquérir des notions sur l’informatique, 

d’utiliser efficacement l’outil de la bureautique Microsoft Word afin de pouvoir réaliser des 

documents selon les normes exigées. 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
Pour suivre ce module, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières. 

 محتوى المادة:
1) Informatique : Définition et applications  

2) Architecture d’un ordinateur 

• Composants de base d’un ordinateur 

• Fonctionnement d’un ordinateur 

• Périphérique d’entrée/sortie 

• Performance d’un ordinateur 

• Représentation de l’information et unités de mesure  

• Support de stockage 

3) Composants logiciels d’un ordinateur 

• Définition d’un logiciel 

• Systèmes d’exploitation : cas d’étude Microsoft Windows7 

• Logiciels d’application 

4) Les bases de Microsoft Word 2016 

• Présentation de l’interface 

• La prise en main du logiciel.  

• Insertion des caractères spéciaux  

5) La mise en forme  

• Mise en forme des caractères. 

• Mise en forme des paragraphes. 

• Mise en forme des pages. 
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6) Tableaux 

• Création et suppression d’un tableau. 

• Modification d’un tableau. 

• Insertion d’une formule dans une cellule de tableau. 

7) Insertion des illustrations graphiques : cas d’une image 

• Insertion d’une image. 

• Modification des propriétés d’une image. 

• Habillage d’une image. 

 امتحاب + متوصلطريقة التقييم:
 إلخت ومطبوعات   موا،ع انترنت  كتبن المراجع: 

Belaid, M.C. (2008). Premiers pas avec l’ordinateur. Edition les pages bleues. 

White, R. (2002). Le PC : Comment ça marche ? CampusPress.  

Catherine, G. (2008). Word 2007 13 exercices complets pour maitriser le logiciel. 

Pierre, R. Word 2016.  Edition INI.  

SITE WEB  

https://support.office.com/fr-fr/word 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: مدخل إلى العلوم القانونية 

 لوحدة التعليمية: مسؤول عن ااألستاذ ال
 األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف المادة:
تعتبر هذه المادة القاعدة التي تقوم عليها النظريات القانونية، وعليه فهي تكسب الطالب المبادئ األساسية 

 لدراسات القانونية المختلفة بترسيخ المبادئ العامة التي تحكم القانون.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

بما أن هذه المادة تعتبر مدخل عام لعلم القانون ، فليس من المنتظر من الطالب أية معارف مسبقة ، بل تكفي 

 التراكمات المعرفية التي أهلته لدخول الجامعة .

 محتوى المادة:

 تعريف القانون  ▪

 تقسيم القانون  ▪

 مصادر القانون   ▪

 تفسير القانون   ▪

  القانونتطبيق   ▪

 انامتحطريقة التقييم:

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت المراجع: ن 
 .حبيب إبراهيم الخليلي  مدخل للعلوم القانونية  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر -
 .إسحاق إبراهيم المنصور  ن ريتا القانوب والح  -
 .(الح    ون ريةالقانوب  محمد الصغير بعلي  المدخل للعلوم القانونيةن ن رية -
 .محمد السعيد جعفور  مدخل للعلوم القانونية  الوجي  في ن رية القانوب  -
 .خليل أحمد ،دادة  شرل الن رية العامة في القانوب الج ائري  -
 .عمار بوضياف  المدخل للعلوم القانونية  الن رية العامة للقانوب وتطبيقاتها في التشريع الج ائري  -
 .نية  الن رية والتطبي  في القوانين الج ائريةم القانو خل للعلو أحمد سي علي  مد -
 محمدي فريدة كواوي  الج   األول  ن رية القانوب. والج   الثاني   -
 .حسن محيو  القانوب المدني: المدخل إلى العلوم القانونية -
 .1957القاهرة  -سليماب مر،س: المدخل للعلوم القانونية  -
 .1972القاهرة  -قانونية لعلوم العبد الحي حجاكي: المدخل ل -
 .1981الج ائر  -حبيب إبراهيم الخليلي: المدخل في العلوم القانونية  -
 . 1978 -وهراب  -جبار محمد: ن رية الح   -
 . 1981 -وهراب  -نعيم محمد: ن رية القانوب  -
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 .1990 -د.م.د  -الح  و  إسح  إبراهيم منصور: ن رية القانوب  -
 
 
 
- H. et L. et J MAZEAUD et F. CHABAS: Leçon de droit civil  
- T.I - 7ème édition - 1983 - Montchrestien. 
- F. CHABAS : Introduction à l'étude du droit - 7ème  
Édition - 1983 - Montchrestien.  
- Ch. PERELMAN : Logique Juridique - édition DALLOZ-  
1976 . 
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 إدارة عامةالليسانس: عنوان 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: مدخل للعلوم السياسية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
اعية ذا الفرع من فروع العلوم االجتمالسياسة والمجاالت التي تتصل بهتوفير القدرة على فهم معنى علم 

واإلنسانية وتمكين الطلبة من اإللمام العام بالمجاالت األساسية التي تتصل بعلم السياسة وهي الفكر السياسي  
 .ر الن ريةالمؤسسات السياسية  العال،ات الدولية وتمكين الطالب من ربط األحداث السياسية التي تدعم األط

 طلوبة :المعارف المسبقة الم
 المفاهيم السياسية العامة التي تلقاها الطالب من مختلف المصادر بما فيها مادة التربية المدنية

 محتوى المادة:
 تعريف السياسة وعلم السياسة /المحور األول

 السياسة كفن  -1
 السياسة كعلم -2
 تعريف علم السياسة  -3
 تطور علم السياسة -4

 المنهجو  لموضوععلم السياسة: ا /المحورالثاني
 عال،ة علم السياسة بالعلوم األخرى  /المحور الثالث
 موضوعات علم السياسة /المحور الرابع

 الدولة -1
 السلطة -2
 القوة والقدرة -3
 القرار السياسي -4

 السياسةمجاالت علم  /المحور الخامس
 الفكر السياسي والن رية السياسية -
 المؤسسات السياسية -
 السياسي علم االجتماع  -

 العال،ات الدولية
 



24 

 

 طريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

 ت2012والتوكيع ن بغداد: دار الثقافة للنشر 1  ط.المدخل إلى العلوم السياسية،حطاب احمد الحمداني؛  -
 ت 1979ن بيروت: دار العلم للماليين  6حسن صعب  علم السياسة ط. -
 ت.2010ن االردب:دار وائل للنشر والتوكيع 1  ط.مدخل الى علم السياسةية  صايل ككي الخطاب -
 ت.2016ن بيروت: دار الكتاب الجامعي  1رجب عبدالحميد  مبادئ العلوم السياسية  ط. -
نبيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوكيع  1  حكاية السياسة ط.عبد الخال  عبد اللله -

 ت.2006
ن القاهرة: الشركة العربية المتحدة 1ظاهر  مدخل إلى العلوم السياسية   ط.ت و احمد ن ام بركا -

 ت.2013للتسوي  والتوريدات  
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية: األفقية
 المادة: لغة فرنسية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 جعل الطالب ،ادر على العرض والتحكم في تقنياته.

 التخصص.الرفع من المستوى اللغوي للطالب في 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.
 الع على أهم الن ريات والقواعد األساسية في اللغة الفرنسية.طاال

 محتوى المادة:
 والفقرة.طرق بداية المقال  وتمديد القطعة إلى مقال  التشابه بين المقال  -
 خطة كتابة المقال  وعملية الكتابة وتحديد نوعية المقال. -
 اعتماد وإنشا  الملخص  المواكنة والتنسي . -
 خص.لماذا اعتماد المل -
 كيفية إنشا  الملخص. -
 المقاالت المهنية  التقنية  العلمية. -
 رسائل السيرة الذاتية. -

 محتوى المادة اإلنجلي ية 
CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the first  year program . 

- Contraction    abstracts and analysis of specializedtexts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 
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 محتوى مادة الفرنسية   
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 
- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques 

inclus  dans le programme du 1 er  Semestre . 
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants 

 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.
 المراجع باللغات األجنبية: 

 نصوص من إعداد األستاذ المنس  من مختلف المصادر وتوكيعها في شكل نصوص على الطلبة
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: اإلدارة العامة في الجزائر

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 الج ائر للطالب من:لعامة في تسمح دراسة مبادئ اإلدارة ا

اكتساب جملة من المعارف حول الجهاك اإلداري في الج ائر ن تن يمه والصالحيات المعهودة    -1
 لهت.

التعرف على أهم المبادئ التي ترتك  عليها اإلدارة العامة في الج ائر وهي مبدأ الحياد والمساواة  -2
 وأهميتهما بالنسبة للمواطن وتطبيقاتهما.

 عناصر اإلصالل اإلداري في الج ائر وكيفياته وتطبيقاته.لى التعرف ع -3
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 سب  للطالب دراسة مقياس مبادئ اإلدارة العامة في السداسي األول
 محتوى المادة:

 المحور األول: تن يم الجهاك اإلداري في الج ائر
 تن يم الجهاك المرك ي  -1

 رئيس الجمهورية -
 األولالوكير  -
 الوكرا  -
 تن يم اإلدارة المحلية-2

 الصالحياتت –البلدية نهي ات التسيير  -
 الصالحياتت–الوالية  ن هي ات التسيير  -

 المحور الثاني: مبادئ اإلدارة العامة في الج ائر
 مبدأ الحياد -1 -
 مبدأ المساواة  -2 -
 مبدأ تقريب اإلدارة من المواطن -3 -

 نعصرنة اإلدارة في الج ائرت ج ائرفي الالمحور الثالث: اإلصالل اإلداري 
 إدخال التكنولوجيا الر،مية. -
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 متواصل طريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن  المراجع:

 .2010عمار بوضياف  التن يم اإلداري في الج ائر بين الن رية والتطبي   جسور للنشر والتوكيع   -1
 امعة باجي مختار  عنابة.رية  منشورات جالمؤسسات اإلدامحمد الصغير بعلي  دروس في  -2
 .1989أحمد بوضياف  الهي ات االستشارية في اإلدارة الج ائرية  الج ائر   -3
 .2009أحمد محيو محاضرات في المؤسسات اإلدارية  ترجمة محمد عرب صاصيال  د.م.د  -4
 .1990الج ائر   عمار عوابدي  القانوب اإلداري  المؤسسة الوطنية للكتاب ود.م.د  -5
 .1978محمد أنس جعفر ،اسم  أسس التن يم اإلداري واإلدارة المحلية د.م.د  الج ائر   -6
مسعود شيهوب  أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على ن ام البلدية والوالية في الج ائر  د.م.د   -7

 .1986الج ائر  
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 : األساسيةلتعليميةالوحدة ا
 المادة: المؤسسات الدستورية في الجزائر )السلطات الثالث(

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أهداف التعليم:
مبدأ الفصل ول مبدأ يسمى دأ في القانوب الدستوري حإرسا  ،اعدة لدى طالب السنة األولى إدارة عامة والمبت-1

 بين السلطات.
خل  تكوين ،انوني سليم لدى طالب السنة األولى إدارة عامة حول معنى السلطات الثالث في الدولة  -2

 واسقاطها في الج ائر من خالل تطورها التاريخي ولخر التعديالت الدستورية.
وب العضوي   أخر التعديالت القانونية نالقانوالموضوعية بين السلطات الثالث وفدراسةالعال،ة الوظيفية  -3

 ت.16-12
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانوب الدستوري 
 محتوى المادة:

 أوال: مبدأ الفصل بين السطات
 ن رة عامة حول مبدأ الفصل بين السلطات -

 تعربف المبدأ ونشاته-1
 إيجابياته وسلبياتهتتقييم المبدأن-2
 ت2016  1996  1989  1976  1963ر ندستور تطبيقات المبدأ في الج ائ-3

 (.2016المعدل سنة  1996النظام السياسي الجزائري في ظل دستور ثانيا:السلطات الثالث )
 يتمي  بثنائية السلطات الثالث:   
 السلطة التنفيذية: نرئيس جمهورية ووكير أولت؛-
 السلطة التشريعية: نمجلس شعبي وطني ومجلس أمةت؛-
   عادي و،ضا  إداريت؛ضائية: ن،ضاالسلطة الق-

 السلطة التنفيذية
   يمارسها رئيس الجمهورية والوكير  األول

سنوات  ،ابلة  5ت؛ مدة العهدة 85رئيس الجمهورية: ينتخب عن طري  اال،تراع العام المباشر والسري: نما    
 ت؛ 88ة واحدة نما للتجديد مر 
o  ت:92  91يتولى صالحيات واسعة أهمها نمواد  
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o القائد األعلى للقوات المسلحة  ويقرر السياسة الخارجية؛ 
o  يعين الوكير األول  وينهي مهامه؛ يستفتي الشعب؛ 
o ت 147ت  يحل المجلس الشعبي الوطنين142يصدر القوانين ويعترض عليها  يشرع بأوامرن 
o صادق عليها؛ يبرم المعاهدات  وي 
o ت  والتي يو،ف العمل خاللها بالدستور 111-105يعلن حاالت ال روف االستثنائية  والحربن

 يع السلطات.ويتولى جم
 ت99  98  97  94  93:  نالمواد الوكير األول -

o  يرأس الحكومة  ويوّكع الصالحيات بين أعضا ها  وينفذ وينس  مخطط عملها الذي صادق عليه
 الشعبي الوطني؛المجلس 

o   يسهر على تنفيذ القوانين والتن يمات 
o  التنفيذية؛يوّ،ع المراسيم 
o يعّين في وظائف الّدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية؛ 
o  .يسهر على حسن سير اإلدارة العمومية 
o  .مس ول مسؤولية م دوجة أمام رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني 

 مابتالسلطة التشريعية نالبرل    
 ت؛112س األمة نما يمارسها برلماب مكوب من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجل   
 ت؛119ينتخب أعضا  المجلس الشعبي الوطني عن طري  اال،تراع العام المباشر والسري نما          •
ينتخب ثلثي أعضا  مجلس األمة عن طري  اال،تراع غير المباشر؛ يعين الثلث البا،ي من ،بل رئيس           •

 ت؛118الجمهوريةنما
         وفي دورات غير عادية أشهر  10واحدة مدتها يجتمع في دورة عادية          •
           اختصاصاته:  

 ت؛ 141و 140: بقوانين عادية وعضوية نما التشريع
 ت. 113: على عمل الحكومة نما الر،ابة         •
   العالقة بين الحكومة والبرلمان 

 تقوم على التعاوب والتأثير المتبادل؛      
        ت التعاوب: مشاركة متبادلة في االختصاصات؛االمج.    1         

 القوانين من ،بل الوكير األول...؛السلطة التنفيذية: تشريع رئيس الجمهورية بأوامر  وا،ترال   
 السلطة التشريعية: تصادق على ،انوب المالية وعلى المعاهدات   وتفتح نقاش حول السياسة الخارجية...         •
 التأثير المتبادل:.  2         •
 حل المجلس الشعبي الوطني من ،بل رئيس الجمهورية؛         •

 طريقة التقييم: متواصل
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 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
 . 1971أبو دياب  فوكي  المفاهيم الحديثة لألن مة والحياة السياسية  دار النهضة العربية  بيروت   -
 . 1997توري  دار المطبوعات الجامعية  االسكندرية  غب  القانوب الدسالحلو  ماجد را  -

 . 2003ار الجامعة الجديدة للنشر  االسكندرية    القانوب الدستوري  د--------------
  2009الخطيب  نعماب أحمد الوسيط في الن م السياسية والقانوب الدستوري  دار الثقافة للنشر والتوكيع   -

 .عماب  األردب
 السناري  محمد عبد العالي  الن رية العامة للقانوب الدستوري والن م السياسية  القاهرة  د.س.  -
 . 1997وسي  صبري  الوجي  في القانوب الدستوري  دار النهضة العربية  القاهرة  السن -
 .1979الشاعر  رم ي  اإليديولوجية وأثرها في األن مة السياسية المعاصرة  مطبعة عين شمس   -
 .1983الشاعر  رم ي  الن رية العامة للقانوب الدستوري  دار النهضة العربية  الطبعة الثالثة   -
الشكري  علي يوسف  مبادئ القانوب الدستوري والن م السياسية  ابتراك للطباعة والنشر  عماب  األردب   -

2004 . 
 . 1970الشاوي  منذر  القانوب الدستوري  مطبوعات جامعة بغداد   -
   1985الغالي  كمال  مبادئ القانوب الدستوري والن م السياسية  مطبعة الداودي  دمش    -

 . 1985  مبادئ القانوب الدستوري والن م السياسية  مطبعة الذوادي  دمش  -----------
وائل للطباعة الدليمي  حافظ علواب حمادي  الن م السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة  دار  -

 .2001والنشر  األردب  
ستور  مؤسسة النقابة الجامعية  االسكندرية  المشهداني  محمد كاظم  القانوب الدستوري  الدولة  الحكومة  الد -

 د.س.
 ل  الطبعة الثالثة. و المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية  الج   األ-
ة العربية   رية العامة للن م السياسية  القاهرة  دار النهضبدوي  ثروت الن م السياسية  الج   االول: الن - 

1970 . 
 .1996ألن مة الدستورية في مصر  القاهرة  دار النهضة العربية  بدوي  ثروت  القانوب الدستوري  ا -
 . 2002بو،فة  عبد هللا  الدستور الج ائري  نشأته  أحكامه  محدداته  دار ريحانة  الج ائر   -
 .2002  السلطة القضائية في الج ائر  دار األمل  الج ائر  حند أمقراببوبشير  م-
ي الج ائري  دار الهدى للطباعة والنشر والتوكيع  عين مليلة  الج ائر  بوالشعير  سعيد  الن ام السياس -

1993 . 
 . 1999  2د  القانوب الدستوري والن م السياسية المقارنة  ديواب المطبوعات الجامعية  --------------

 . 1989  القانوب الدستوري والن م السياسية المقارنة  ديواب المطبوعات الجامعية  ---------------
  القانوب الدستوري والن م السياسية المقارنة  الج   األول  ديواب المطبوعات الجامعية  -------------

 .2005الج ائر  
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 .2003ري  دار العلوم للنشر والتوكيع  الج ائر  بوديار  حسني  الوجي  في القانوب الدستو  -
 . 2000جمال الدين  سامي الن م السياسية والقانوب الدستوري  منشاااأة المعارف  االسكناادرية   - 
 . 1983حلمي  محمود  موج  مبادئ القانوب الدستوري  الطبعة األولى   -
يروت    األول  الن م السياسية  دار النهضة العربية  بخليل  محسن الن م السياسية والقانوب الدستوري  الج   -

1972 . 
 . 2007ديداب  مولود  مباحث في القانوب الدستوري والن م السياسية  دار بلقيس للنشر  الج ائر   -
 . 2007درويش  محمد إبراهيم  القانوب الدستوري  دار النهضة العربية  القاهرة   -

النهضة العربية  القاهرة  الثانية  دار  توري  الن رية العامة  الطبعة  القانوب الدس--------------
2004. 

 . 1980ربيع  حامد علم الن رية السياسية  القاهرة   -
 . 2003ساري  جورد سعيد  أصول القانوب الدستوري  القاهرة  بدوب ناشر   -
 . 2005ق  القاهرة  الطبعة الثانية  سرور  أحمد فتحي  الحماية الدستورية للحقوق والحريات  دار الشرو  -
األمين  الوجي  في القانوب الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة  ديواب المطبوعات الجامعية  شريط  -

 .  2005  4الطبعة 
  الوجي  في القانوب الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة  ديواب المطبوعات الجامعية  ---------- -

 .2007لطبعة الخامسة  الج ائر  ا
ي القانوب الدستوري  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوكيع  لبناب  الطبعة شكر  كهير  الوسيط ف -

 . 1994الثالثة  
شيحا  إبراهيم عبد الع ي   الوجي  في الن م السياسية والقانوب الدستوري  تحليل الن ام الدستوري المصري   -

 درية. دار المعارف  اإلسكن
 .2000ب الدستوري  منشأة المعارف  االسكناااااادرية    الن م السياسية والقانو -----------

 .  1997عبد هللا  عبد الغني بسيوني  الن م السياسية والقانوب الدستوري  دار المعارف  االسكندرية   -
 . 2002 عثماب  محمد عثماب حسين  الن م السياسية  منشورات الحلبي الحقوقية  -
ني لممارسة األنشطة والمهن المن مة  دراسة مقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارنة  عالم ع اوي  عبد الرحماب  الن ام القانو -

 . 2004الكتااااااااااب  
 الدولة والحكومة  دار الفكر العربي.-ليلة  محمد كامل  الن م السياسية -
 . 1982ع  لبناب  والنشر والتوكي   المؤسسة الجامعية للدراساتميادي  ميشال دولة القانوب  -
 . 1952متولي  عبد الحميد  المفصل في القانوب الدستوري  الج   األول  االسكندرية   -
 . 1964  القانوب الدستوري واألن مة السياسية  دار المعارف  ------------ -
  دار شح لعضوية مجلس الشعب والشورى  دراسة مقارنةهند  حسن محمد  مناكعات البرلماب وشروط التر  -

 . 2006الكتب القانونية  
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: األعمال اإلدارية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
د منهجية سليمة  من أجل تتويج تمكن من إنجاك بحث علمي وفقا لقواع إعطا  القواعد األساسية للطالب التي

 مساره التكويني ببحث علمي د،ي .
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم  سطرين على األكثرت   وصفن 
 

 محتوى المادة:
تحقي  الن ام االجتماعي الذي يتحق  عن طري  تن يم الحياة و  المتمثلة في إ،امة للقيام بالوظيفة العامة للدولة

للقيام بكل ذلك ينبغي و  توفير السالم االجتماعي  و  استمراريتهاحماية كياب الجماعة وضماب و  العامة للمجتمع
 : الوظائف التاليةتقسيم الوظيفة وتج ئتها على أساس مبدأ التخصص الوظيفي واالستقالل العضوي فتقسم إلى 

 . وظيفة تنفيذية وتقوم بها السلطة التنفيذية -
 . وظيفة تشريعية وتقوم بها السلطة التشريعية -
 . ،ضائية وتقوم بها السلطة القضائيةوظيفة  -
 . وظيفة سياسية وتقوم بها السلطة السياسية في الدولة -

 ن را لصعوبة التميي  بينهما ن را لتداخلهماو  ارية  ة اإلدالوظيفو  وتشمل الوظيفة التنفيذية على الوظيفة الحكومية
 حصر الوظيفة الحكومية بما يتعل  بمجال القيادةتشابكهما فغنه يمكن إبراك المعالم الرئيسة بين الوظيفية   فتنو 
هي ات لاو  تن يم العال،ات بين السلطاتو  المبادئ العامةو  تحديد األهدافو  خطط السياسة العامةو  رسمو  التوجيهو 

تراس السلطة اإلدارية التي تقوم و  تقوم بهذه الوظيفة الحكومة التي تعلوو  العال،ات الخارجية  و  العامة في الدولة
تطبي  و  إنجاك األهداف المرسومةو  الخطة العامةو  تنفيذ السياسةو  لوظيفة اإلدارية التي تترك  في تطبي با

مها بوظيفتها ،د تأتي أعماال إدارية مختلفة ،د تكوب ذية بصدد قياالسلطة التفيو  تحقي  الصالح العام  و  القوانين
 : ،د تكوب أعماال إدارية ،انونيةو  أعماال إدارية مادية

 : األعمال اإلدارية القانونيةو  ألعمال اإلدارية الماديةا
بوظيفتها اإلدارية هي مجموعة األعمال التي تقوم بها السلطة اإلدارية بصدد القيام  :األعمال اإلدارية المادية

بها األعمال الفنية التي يقوم و  ذلك هدم من ل ليل للسقوط   دوب أب تقصد إحداث أثر ،انوني عليها   ميثال
القرارات المختلفة أو جر سيارة متو،فة في الطري  و  األوامرتنفيذ و كذلك التعليم و  غيرهو  موظفوا الدولة مثل البنا 
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 . العام
هي تقصد من خاللها إحداث أثار ،انونية و  التي تقوم بها اإلدارة األعمالهي تلك : نيةاألعمال اإلدارية القانو 

 : إلى نوعين األعمالتنقسم هذه و  ،انونية معينة عامة أو خاصة كانت  من إنشا  أو تعديل أو إلغا  مراك  
هي و  بإرادتها المنفردةو  هاأي األعمال القانونية الصادرة من اإلدارة وحد: انفراديةأعمال إدارية قانونية  / 1

 . القرارات اإلدارية
 األعمال القانونية الصادرة بنا  على إتفاق هي: األعمال القانونية اإلدارية القانونية اإلتفاقية أو الرضائية / 2

 . الطرف اآلخر شخص ،انوني طبيعي او معنوي خاص أو عامو  تبادل الرضا بين جهة اإلدارة كطرفو 
 صلوامتطريقة التقييم:

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
  1993الضبط اإلداري ندراسة مقارنة ت مجلة األمن والشرطة   العدد األول   سنة  سليماب محمد الطماوي   /1
عاشور سليماب صالح شوايل   مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في ،انوب الليبي والمقارب  رسالة  /2

   عين شمس . دكتوراه 
دار  –ط السلطات اإلدارية  دراسة مقارنة طعيمة الجرف   القانوب اإلداري والمبادئ العامة في تن يم نشا /3

 . 1978النهضة العربية   القاهرة  طبعة 
  1984محمود عاطف البنا  الوسيط في القانوب اإلداري   دار الفكر العربي  /4
إلداري ندراسة مقارنة ت . دار ى مشروعية الداخلية ألعمال الضبط احلمي الد،دو،ي  ر،ابة القضا  عل /5

 .1989جامعية   االسكندرية المطبوعات ال
محمد محمد بدراب   مفهوم فكرة الن ام العام ودورها في مجال الضبط اإلداري دراسة مقارنة في القانونين  /6

  1993المصري والفرنسي   دار النهضة العربية 
ن رية الضبط اإلداري في الن م الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية    ي  هاشم البسيون عبد الرؤوف /7

 .1995جامعة ال ،اكي    دار النهضة العربية 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 القانون الدولي اإلداري المادة: 

 الوحدة التعليمية:األستاذ المسؤول عن 
  األستاذ المسؤول على المادة:

 :أهداف التعليم

دراسة الجوانب ف بالقانوب الدولي اإلداري وعال،ته باإلدارة العامة.تعمي  المعرفة فيما يتعل  
لسياسية أهمية عن دراسة الجوانب ااإلدارية والتن يمية في القانوب الدولي والعال،ات الدولية ال تقل 

الرغم من أنه ال يوجد ن ام ،انوني موحد للتن يم الدولي  إال أنه يمكن تلمس والقانونية  على 
بعض األطر القانونية العامة. فعلى الرغم من أب المن مات الدولية تنشأ بنا  على معاهدات دولية 

هة إذ تمثل الحد لك أجه ة تكاد تكوب متشابمتعددة األطراف إال أب أغلب المن مات الدولية تم
ن األجه ة في كل منّ مة دولية حكومية  وهذه األجه ة تتمّثل بأجه ة عامة وأجه ة إدارية األدنى م

 وأجه ة ،ضائية.
ظهور  مع  تInternational administrative lawلقد تبلور القانوب اإلداري الدولي ن

نمجموعة القواعد والمبادئ  عصبة األمم ومن ثم األمم المتحدة  و،د عرف هذا القانوب بأنه
 مات الدولية وموظفيهات  وهو ،انوب مستقل. ويرجع ذلك القانونية التي تن م العال،ات بين المن

مستقلة عن الدول إلى أب المن مة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ولها إرادتها الذاتية ال
 فيها.بحيث تستطيع وضع القواعد القانونية التي تحكم موظ

 .ية والقانوب اإلداري القانونمدخل العلوم سب  للطالب دراسة  المعارف المسبقة المطلوبة:
 :محتوى المادة

 تمهيد: مفهوم القانون اإلداري الدولي ومفهوم القانون في القانون اإلداري الدولي •

 التاريخي لنظرية القانون اإلداري الدوليالتطور  •

 مصادر القانون اإلداري الدولي •

 قانون الدولي العام لا -

 القانون العام الدولي -

 القانون اإلداري الداخلي -

 األنظمة المستقلة الخالقة للقواعد الداخلية -

 أجهزة التنظيم اإلداري الدولية •

 المنظمات الدولية العامة -
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o عامةأنواع المنظمات الدولية ال 

 منظمات األمم المتحدة ▪

 المنظمات البي حكومية الجهوية ▪

 وطنيةاألجهزة الفوق  ▪

o سلطات المنظمات الدولية العامة 

 السلطات التشريعية ▪

 السلطات القضائية ▪

 المحاكم الدولية  -

 الشبكات الوطنية -

 (Global)ظهور القانون اإلداري الكوني  •

 الشفافية والمشاركة اإلجرائية -

 reasonedاألجهزة  -

 أجهزة المراجعة -

 العالقات البي مؤسساتية  -

 

 تحديات القانون اإلداري الدولي •

 التحديات األفقية -

 الشرعية الوطنية من األعلى

 الشرعية الكونية من القاعدة

 التحديات العمودية -

 تقويم القانون اإلداري الدولي •

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

    مجلة العلومدراسة التنظيم الدولي )بين نظرية التنظيم واإلدارة المقارنة(بشير الخضرا   -1
 .1975الث  السنة السابعة عشرة  دارية  العدد الثاإل

  رسالة ماجستير مقدمة إلى القضاء اإلداري الدوليإسماعيل فاضل حلواص الشمري    -2
 .2001جامعة بغداد    نوب القا كلية

  منشأة المعارف اإلسكندرية  النظرية العامة لقانون التنظيم الدوليصطفى أحمد فؤاد  م  -3
1986. 

  دار النهضة العربية  القاهرة  1  طقانون التنظيم الدوليد الرحمن  مصطفى سيد عب -4
1992. 

الدولي في ظل ،واعد ومبادئ إبراهيم عثماب عبد هللا فليفل  واجبات والت امات الموظف   -5
 .2010القانوب الدولي اإلداري  رسالة ماجستير  أكاديمية الدراسات العليا  بنغاكي  
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 .1984دار الثقافة العربية  ،انوب المن مات الدولية  احمد ابو الوفا  دروس في   -6
ية    دار النهضة العرب2أشرف عرفات أبو حجاكة  الوسيط في ،انوب التن يم الدولي  ط  -7

 .2007القاهرة  
جمال طه اسماعيل ندا  الموظف الدولي  دراسة مقارنة في القانوب الدولي اإلداري  الهي ة   -8

 .1986رة  المصرية العامة للكتب  القاه
  دار المنهل 1خليل حسين  التن يم الدولي  الن رية العامة والمن مات العالمية  ط  -9

 .2010اللبناني  بيروت  
العطا  المن مات الدولية  دراسة تطبيقية  دار الكتب القانونية  ياض صالح أبو ر   -10

 .2004مصر  
الدوليين مع  الع ي  سرحاب  المن مات الدولية دراسة من الفقه والقضا  عبد  -11

 .1990ي االداري  القاهرة  االهتمام بالخصائص االساسية للقانوب الدول
 .1965ة نهضة مصر    مطبع3عبدالفتال عبدالبا،ي  ن رية الح   الطبعة  -12
عبده محمد فاكع الصيادي  الحياد الوظيفي لرجال الشرطة  دار النهضة االعربية    -13

2013. 
ية وتطبيقاته الموظف الدولي بالحيادية السياس عثماب سلماب غيالب العبودي  واجب -14

 .2011في شؤوب الوظيفة الدولية  مجلة التشريع والقضا   بغداد  
الوظيفة الدولية مع اشارة خاصة لألمم المتحدة وجامعة الدول الدين فوده   ع   -15

 .1964  2العربية  مجلة العلوم االدارية  السنة السادسة  العدد 
الحياد واالنحراف: دراسة تطبيقية في ضو   موظف الدولي بينر رضا بيومي  العام -16

 .2016احكام القانوب الدولي االداري  دار النهضة العربية  القاهرة  
فتح هللا محمد حسين السريري  وثائ  دولية  لوائح ون م العاملين بالمن مات   -17

 .2014الدولية  دار الفكر الجامعي  
 .2010القاهرة  الدولية  دار النهضة العربية  محسن أفكيرين  ،انوب المن مات   -18
محمد الجذوب  التن يم الدولي  الن رية العامة والمن مات العالمية واإل،ليمية   -19

 .2006  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت  8لمتخصصة  طا
 .2002مد بشير الشافعي  المن مات الدولية  منشأة المعارف  االسكندرية  مح -20
 .1980نوب الدولي  دار الثقافة الجامعية  حميد  اصول القامحمد سامي عبدال -21
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 .2007محمد سيد الدفاق  التن يم الدولي  الدار الجامعية  االسكندرية    -22
 

 :األجنبية راجعثانيًا: الم
1-  Bejaoui (Mohammed), Fonction Publique Internationale et 

Influences Nationales, Stevens, London, 1958. 
2-  Paul Wilbur Tappan, A psychoanalytic Interpretation of Crime, 

California Law Review, 1964. 
3-  Suzanne Basted, La condition Juridique De Founctionnaires, 

1930. 
4- Wolfgang friedmann, The changing structure of International law, 

London  steven and sons, 1964. 
5- Bejaoui (Mohammed), FonctionPublique Internationale et 

Influences Nationales, Stevens, London, 1958. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 المادة: نظم المعلومات اإلدارية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة:

 

 أهداف التعليم:
 تقنيات اإلعالم اآللي  استخدام تمكين الطالب من الي" MISالمعلومات اإلدارية"تهدف ن م : الهدف العام

يكوب  بحيث  بنظم المعلومات االدارية بالمفاهيم والمعارف والمهارات الخاصةت ويد الطالب  الهدف الخاصة:
تحليل و  في تسيراتها وتقني"Informatiqueهاية دراسة هذه المادة ،ادرا على توظيف المعلوماتية "الطالب في ن

  المعلومات اإلدارية.و  البيانات

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 .ومن اللغات االجنبيةاب يكوب الطالب متمكن من المبادئ األساسية لإلعالم اآللي وتقنيات الحاسوب -
 اب يكوب الطالب على دراية بالمعارف األولية العامة حول علم االدارة.  -

 محتوى المادة:
 :: مدخل مفاهيمي ومعرفي لدراسة ن م المعلومات االداريةاألول المحور

I- ن ام المعلومات ماهية) (Information System  
   عناصره  أنواعه تنتعريفهمفهوم الن ام .1
 الن رية العامة للن منتعريفها اتجاهاتها: االتجاه التقني السلوكي االجتماعيت .2
 نولوجياووظائفهمتابعاد ن م المعلومات نالمن مة  اإلدارة التك .3
 أنواع أن مة المعلومات نأن مة الدعم: اإلدارية  العملياتيةت .4

II- ن مفهوم ن م المعلومات اإلداريةConcept of Management Information Systemsت 
 تعريفاتن م المعلومات اإلدارية .1
 السلوكيتو  المداخل المعاصرة في دراسة ن م المعلومات اإلدارية.ن المدخل الفني .2
 م المعلومات اإلداريةب ن أركا .3
 ندعمالقراراتاإلدارية الن مالتشغيلية ن ممعلوماتالمكاتبتتيبولوجياتنأنواعت ن مالمعلوماتاإلدارية . .4

III- المعرفةو  البيانات والمعلومات andKnowledge)( Data and Information 
 المفهوم والعال،ة.البيانات والمعلومات والمعرفة: .1
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 تالجيدة.مصادر البيانات والمعلوما .2
 كيفية تحويل البيانات إلى معلومات. .3
 : مستل مات االدارة  التشغيل  التسييرالثاني:ن م المعلومات االداريةالمحور 

I-  ن م المعلومات اإلدارية. نادارةالمستل مات البشرية في(Brainware 
 أهمية المستل مات البشريةفيادارةن مالمعلوماتاإلدارية. .1
 الن ام فريقالمبرمجين العمال والمختصوبت.نمدير انواع المستل مات البشرية .2
 أنماط المستخدمين في تسير ن م المعلومات اإلدارية نالمستخدم المحترف والنهائيت. .3

II-  ن م المعلومات اإلدارية.المستل مات المادية في تشغيل(Hardware) 
 -الماهية واالجه ة والعتاد -الحاسب اآللي .1
 اليا. منط  معالجة البيانات والمعلومات .2

III-  ن م المعلومات اإلدارية.تسير البرمجيات ومستل مات (Software) 
   برامج تشغيل الحاسب اآللي .1
 ن م التشغيلوالبرمجيات: الهيكل  الوظائف وأنواع .2
 برامج ن م التشغيلوبرمجيات الحاسب االلي. .3
 تData baseن ،واعد البيانات .4

 دراسة ن م المعلومات االداريةالمحور الثالث: االستخدامات التطبيقية والعملية في 

I- ن م معلومات المكاتب ناستخدامات برامجOffice Automationت. 
 تWORDمعالج النصوص ن .1
 تEXCELالمجدول ن .2
 تPOWERPOINTمقدم العروض التقديمية ن .3

II-  ن م معالجة المعامالت والتقارير اإلداريةتطبيقات حول تقنيات الشبكة العنكبوتية نالويبت في 
 لكترونيةوطر،البحث في االنترنت نطرق البحث عن البيانات والمعلومات والمراجعتالمتصفات اال .1
 المراسالت االلكترونيةتالبريد اإللكتروني والصوتي والتواصل اإلداريواألكاديمي ن .2
 ن م معالجة المعامالت والتقارير اإلدارية. .3

 امتحاب ن ري وتطبيقي :طريقة التقييم
 إلخت ،ع انترنت ومطبوعات   موا كتب: ن المراجع
محمد عبد حسين ال فرد الطائي  المدخل الي ن م المعلومات اإلدارية  إدارة تكنولوجيا المعلومات   .1

 .2009التوكيع و  . عماب  األردب  دار وائل للنشر2ط
 .2007 عماب األردب:دارالحامدللنشروالتوكيع.2المعلومات اإلدارية  ط فاي  جمعة صالح النجار ن م .2
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ارية بالمديرية العامة مبارك بن سعود بن محمد العماد دور ن م المعلومات اإلدارية اثنا االكمات اإلد .3
 .2010منية بقسم العلوم اإلدارية  لحرس الحدود رسالة ماجيستير مقدمة بجامعة نايف للعلوم األ

الشحات سعد عثماب  وأماني محمد عوض  المدخل إلى الكمبيوتر التعليمي  دمياط  مكتبة  .4
 .2007نانسى.

كنولوجيا التعليم  دمياط  مكتبة الشحات سعد عثماب  وأماني محمد عوض  مفاهيم وأساسيات في ت .5
 .2007نانسى.

 .2008ر العربي.  القاهرة  دار الفك1اإللكتروني  طنبيل جاد ع مي  تكنولوجيا التعليم  .6

 باللغة األجنبية:

1. Kenneth Sousa, Effy Oz. Management Information Systems. Edition 7th. Cengage,: 2014. 
2. Bernd Carsten Stahl. Responsible Management of Information Systems.Idea Group.2004. 
3. Al-Zhrani, S. (2010). Management information systemsrole in decision-

makingduringcrises:casestudy. Journal of Computer Science, 6(11), 1247-1251. 
4. Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The new industrialengineering: Information technologyand 

business processredesign. MIT Sloan Management Review. RetrievedOctober 2,2010  
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: علم اجتماع اإلدارة والتنظيم

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 
 أهداف التعليم:

اع وعلم اإلدارة  تع ي  خبرات الطالبة بالمعرفة ال علم االجتمنحديثةت في مجإطالع الطلبة على ميادين جديدة 
 الن رية متعددة الميادين  تنمية التفكير والحوار عند الطلبة.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 المعارف السابقة التي تلقاها الطال من مختلف المصادر

 محتوى المادة:
 تعريف علم اجتماع التن يم 

 اع التن يم.تطور علم اجتمتاريخ و 
 مدخل لدراسة التن يمات نمعنى التن يمت.

 مصادر الدراسات التن يمية.
 سوسيولوجيا التن يمات 

 التن يم كنس  اجتماعي  التن يم بين القوة والصراع.
 ن رية التن يم ومشكلة القيم.

 ن رية التن يم ومستويات التحليل.
 االجتماعي.االتجاهات النفسية في التن يم 

 لتن يمية.القيادة ا
 امتحان طريقة التقييم:

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

أنتوني غدن : علم االجتماع  ترجمة فاي  الصياغ  مرك  دراسات الوحدة العربية  بيروت  لبناب  الطبعة الرابعة   -
2005. 

لكة العربية السعودية  الطبعة األولى براهيم بن عبد الع ي  الدعيلج: اإلدارة حقائ  تتجدد  مكة المكرمة  المما -
 . 2014سنة 
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- Robert Merton :The Sociology of Science,Glencoe:free Press,1957 . 
- Guy Rocher : (Le sociologue et la sociologie dans l’administration publique et l’exercice 

du pouvoir politique), Un article publié dans la revue Sociologie et Sociétés, vol. 12, no 2, 
octobre 1980, pp. 45-65. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal . 

- Peta Sheriff, « Sociology of Public Bureaucracies, 1965-1975 », la Sociologie 
contemporaine,24, 2, 1976 

- Michel Crozier, le Phénomène bureaucratique, Paris, Seuil, 1963 
- Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Londres, Weidenfeld et Nicolson, 1969 
- Ezra N. Suleiman, Politics,Power, and Bureaucracy in France : The Administrative Elite, 

Princeton, Princeton UniversityPress, 1974 . 
- John Porter, The Vertical Mosaic,Toronto, University of Toronto Press, 1965 
- Robert Presthus, Elite Accomodation in Canadian Politics, Toronto, MacMillan of Canada, 

1973,  
- Patrice Garant, Essai sur le service public au Québec. Élaboration d'une théorie générale 

et d'an droit moderne des services publics (Droit administratif) an Québec,thèse de 
doctorat, miméographiée, 1966,  

- la Fonction publique canadienne et québécoise, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1973,  

- Edouard Cloutier et Daniel Latouche (sous la direction de), le Système politique québécois, 
Montréal, Hurtubise H.M.H., 1979 

- Jerry Jacobs, SymbolicBureaucracy: A Case Study of a Social 'Welfare Agency, Social 
Forces, 47, 4, juin 1969 

- Alexis de Tocqueville : L'Ancien Régime et la Révolution. Paris, Garnier-Flammarion, no 
500 (édition F. Mélonio 

- Alexis de Tocqueville:De la démocratie en Amérique, SchoenhofsForeign Books (23 mai 
1986), collection "Folio ." 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: مدخل لعلم االقتصاد

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 
 التعليم:أهداف 

االجتماعّية التي تدرس سلوك اإلنساب ورفاهيته بإيجاد تمكين الطالب من االلمام بالمعارف المتعلقة بأحد العلوم 
،ة بين أهدافه ومقاصده من خالل إيجاد استخدامات بديلة لها  وبين ما هو متال وما هو نادر من الموارد عال

 اال،تصاد العام. التي يحتاجها لتحقي  أهدافه ورفاهيته  أال هو
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 الطالب في المراحل السابقة لتكوينهتصادية التي تلقاها مختلف المفاهيم اال،
 محتوى المادة:

 مفهوم اال،تصاد العام   -
 أهميته  -
 أهدافه   -
 مجاالته   -
 أداوت اال،تصاد العام -

 طريقة التقييم:
 إلخت ومطبوعات   موا،ع انترنت  كتبن المراجع: 

 لج ئي تد. ماجد المنيف: مبادئ اال،تصاد ن التحليل اال،تصادي ا
 د.سيد الخولي: المرشد في علم اال،تصاد ن الكتاب األول ت
 د. يحي محبوب: المختصر في مبادئ اال،تصاد الج ئي.

 -مطبعة المدينة المنورة  -الرياض  -اال،تصاد اإلسالمي في ضو  الشريعة اإلسالمية  :محمود بابليد. 
  1976ها/ 1395 -الطبعة الثانية 

كلية الحقوق  -منشورات جامعة حلب  -خالد الحامض  -سياسي أسس ومبادئ صاد الاال،ت :خالد الحامضد. 
 1995ها /1416طبعة سنة  -
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 عامةإدارة عنوان الليسانس: 
 السداسي: الثاني

 الوحدة التعليمية: األفقية
 المادة: لغة فرنسية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 المادة: األستاذ المسؤول على 

 أهداف التعليم:
 جعل الطالب ،ادر على العرض والتحكم في تقنياته.

 التخصص.الرفع من المستوى اللغوي للطالب في 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.
 ساسية في اللغة الفرنسية.االطالع على أهم الن ريات والقواعد األ

 محتوى المادة:
 طرق بداية المقال  وتمديد القطعة إلى مقال  التشابه بين المقال والفقرة. -
 كتابة المقال  وعملية الكتابة وتحديد نوعية المقال.خطة  -
 اعتماد وإنشا  الملخص  المواكنة والتنسي . -
 لماذا اعتماد الملخص. -
 كيفية إنشا  الملخص. -
 نية  العلمية.مهنية  التقالمقاالت ال -
 رسائل السيرة الذاتية. -

 محتوى المادة اإلنجلي ية 
CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the first  year program . 

- Contraction    abstracts and analysis of specializedtexts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 
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 محتوى مادة الفرنسية   
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 
- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques 

inclus  
 dans le programme du 1 er  Semestre . 

Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: المرافق العامة

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أهداف التعليم:

  وكذلك أنماط االداريةالحاكمة للمراف  العامة التكوين في هذه المادة إلى التحكم في المبادئ العامةيهدف 
تسييرها السيما أسلوب التفويض  باإلضافة إلى معرفة خصوصيات بعض األن مة المقارنة كالمرف  العام 

 . االداريةاإلدارة الناجحة للمراف  العامةاألوروبي  ومن ثم فهو ي ود الطالب بالمقاربة العملية والمقارنة لكيفيات 
 مطلوبة :لمسبقة الالمعارف ا

سب  للطالب أب اكتسب المعارف القاعدية المتعلقة بن رية المرف  العام عند دراسته لموضوع النشاط اإلداري 
 خالل مرحلة الليسانس.   

 محتوى المادة:

مفهوم المرف  العام نتعريف المرف  العام  ظهور وتطور ن ريته  معاييره  خصائصه   -
 عناصره...

 مة.كم المراف  العاالمبادئ التي تح -
أنواع المراف  العامة من حيث عدة معايير  وبنا  على معيار النشاط تنقسم إلى مراف   -

 إدارية و ا،تصادية .
 إنشا  و إلغا  المراف  العامة. -
 طرق إدارة وتسيير المراف  العامة نونتعرض للطرق الخاصة بتسيير المراف  اال،تصاديةت. -

رس النشاط دو في الفصل الثاني نل   قياس في الفصل األو و من األحسن أب يدرس هذا الم
   ن را ألهمية تدارسه على مستوى الليسانس "الضبط اإلداري " السلبي لإلدارة 

 و يمكن دراسته في المحاور التالية :
  أنواعه   خصائصه   تميي ه عن بعض األن مة القانونية  مفهوم الضبط اإلداري ن تعريفه -

 .المشابهة له   ..
 أهداف الضبط اإلداري ن األهداف التقليدية و األهداف الحديثة ت -
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 سلطات الضبط اإلداري و وسائله . -
 حدود سلطات الضبط اإلداري ن في ال روف العادية و االستثنائية ت . -

 المراجع : 
  الج   الثاني : النشاط اإلداري   الطبعة األولى   لباد  اإلداري القانون ناصر لباد    -1

EDITEUR  2004 . 

 األردب   دار الميسرة للنشر - دراسة مقارنة –القانون اإلداري د/خالد خليل ال اهر    -2
 . 1997والتوكيع والطباعة  الطبعة األولى 

الج   الثاني   اإلسكندرية   دار المطبوعات    أصول القانون اإلداري   د/ سامي جمال الدين -3
 .1996الجامعية   

التوكيع     عماب   دار الثقافة للنشر و   الكتاب الثاني  اإلداري القانون د/نواف كنعاب    -4
 . 2005الطبعة األولى   

النشر  الجامعية للطباعة و  بيروت   الدار  القانون اإلداري د/ عبد الغني بسيوني عبد هللا    -5
 . 1993طبعاااااااة 

 .2000النهضة العربية   القاهرة   دار  الوجيز في القانون اإلداري عبد الفتال أبو الليل  د/ -6

  الج ائر   ديواب    الج   الثاني : النشاط اإلداري  القانون اإلداري د/ عمار عوابدي    -7
 . 2000المطبوعات الجامعية   طبعة 

 . 2005  اإلسكندرية   دار الفكر الجامعي    لقانـــون اإلداري اد/ محمد فؤاد عبد الباسط    -8

9- Ahmed Mahiou , Cours d'institutions administratives ,  Alger , O.P.U , 2e  

édition, 1979.                                                                                          

10- André De Laubadère – Yves Gaudemet , Traité de droit administratif , Tome 

2 Droit administratif des biens , Paris  , L.G.D.J – DELTA, , 11e édition , 2002 . 
11 Jean Rivero , Droit administratif, Paris, Dalloz , 9e  édition , 1980.     

-12 Jean.Marie Auby – Robert Ducos.Ader , Droit administratif ,  Paris ,  Dalloz , 

4e édition , 1977 
-13Pierre  Delvolvé , Le droit administratif ,Paris , Dalloz , 6e édition, 2014 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: مبادئ المالية العامة

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 عليم:أهداف الت
تمكين الطالب من إدراك المفاهيم المتعلقة بالمالية العامة ونشأتها ومصادرها وتقنياتها  وكيفية إعداد مي انية 

 الدولة  والفرق بين المالية العامة ومالية الجماعات المحلية  ومصادر تمويل الخ ينة العمومية.
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 وخصائصها وواجباتها إكا  مواطنيها  وكيفية ،ضا ها للحاجات العامةأب يكوب الطالب ملما بمفهوم الدولة 
 محتوى المادة:
 مفهوم المالية

 تطور المالية العامة 
 الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة  

 مصادر المالية العامة.
 النفقات العامة 

 ضوابطها  
 خصائصها تقسيماتها  

 ظاهرة ت ايد االنفاق العام  
 ضوابط االنفاق العام.

 االيرادات العامة
 تعريفها  
 أهميتها  

 أنواعها ونماذد عنهات 
 الميزانية العامة للدولة

 تعريفها  
 المبادئ التي تقوم عليها  

 اعدادها 
 اعتمادها 

 تنفيذها   
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 الر،ابة عليها
 متواصلطريقة التقييم: 

 إلخت ات   موا،ع انترنت ومطبوع كتبن المراجع: 
 صفحة. 251  2005  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر  المالية العامةد. كغدود علي.  •
 صفحة.839 1983  دار النهضة العربية  بيروت  المالية العامةد. حسن عواضة.  •
  دار هومة  (للتطورات الراهنةمساهمة في دراسة المالية العامة )النظرية العامة وفقا عمر يحياوي.  •

 صفحة. 159  2003الج ائر  
 صفحة. 406 1992  دار النهضة العربية  بيروت  أساسيات الماليةد.عادل أحمد حشيش.  •
  دار النهضة العربية  بيروت  دوب سنة المالية العامة والسياسة المالية د. عبد المنعم فوكي.  •

 صفحة. 559نشر 
  2003  دوب دار نشر  الج ائر  ، الجمارك، أمالك الدولةاية، شبه الجبايةالجبأ . سعيد بن عيسى.  •

 صفحة. 345
 صفحة. 372  2001  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت المالية العامةد. فوكت فرحات   •
 صفحة. 190  2003  دار القصبة للنشر  الج ائر  أموال البلدياتد. رحماني الشريف.  •
لمالية العامة )النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية اسري أبو العال. د. محمد الصغير بعلي  ي •

 صفحة. 160  2003  دار العلوم  الج ائر  العامة(
اقتصاديات المالية العامة "النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة محمد عباس محركي.  •

 ة.صفح 479  2003ر    ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائللدولة"
 صفحة. 298 1984بيروت  ،   دار النهضة العربيةالمالية العامةد. عبد المجيد دراك.  •
 صفحة. 328   2005  المؤسسة الحديثة للكتاب  ليبيا  المالية العامةفاطمة السويسي.  •
 صفحة. 583  2007  دار الحامد  األردب  المالية العامةعادل فليح العلي.  •
 صفحة. 363  2003  دار وائل  األردب  الية العامةالمغاكي عبد الركاق النقاش.  •
، أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، دون دار النشر، المالية العامةعبد النبي اضريف.  •

 صفحة. 161، 2007المغرب، 
 387، 2005األردن،  ، دار وائل،أسس المالية العامةأحمد زهير شامية. و  خالد شحادة الخطيب •

 صفحة.
 صفحة. 352، 2003، الفتح للطباعة والنشر، مصر، مبادئ المالية العامةنب حسين عوض هللا. زي •
، 1996، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق، المالية العامة والتشريع الماليعصام بشور.  •

 صفحة. 656
- Michel Lascombe. LES FINANCES PUBLIQUE, 4ème édition, DALLOZ, 

France, 2001.  
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- Mohamed Tahar BOUARA, LES FINANCES PUBLIQUE, (l’évolution de la 
loi de finances en droit algérien), pages bleues, Algérie, 2007. 

- BOUVIER (M) et ESCLASSANE (M.C).Finances publiques, 4ème éd. LGDJ, 
paris, 1998. 

- LASCOMBE (M) &VANDENDRIESSCHE (X). Les finances publiques, 
collection du droit, 2ème éd. Dalloz, 1996. 

- QUEROL (F).Finances publiques, Paris, éd, Ellipses, 2002. 
- BOUVIER (M.). Réforme de finances publiques, démocratie et bonne 

gouvernance, Paris LGDJ, 2004. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: إدارة التنمية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: 
 األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم: 

تشهد تلك الدول و  العالم النامي بما في ذلك الج ائر.تمثل مسألة التنمية المستدامة أهمية خاصة لكافة دول  -
في الحقبة الحالية الم يد من المشكالت والتحديات الداخلية والخارجية في ظل نقص في الموارد األمر الذي 

يدعو إلى كيادة الحاجة إلى دور ريادي من ،بل أجه ة التنمية من أجل بلورة األولويات وانتهاد التخطيط الجيد 
 كفا ة عالية.و  ضماب إدارة وتوكيع الموارد بفعالية من أجل

في هذا المقرر سيتم بمشي ة هللا تعالى دراسة المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتنمية والتخلف بشكل عام  
وإدارة التنمية بشكل خاص  مع تسليط الضو  على إدارة التنمية بأبعادها المختلفة. كذلك تستعرض المادة 

ة التنمية.  كما ترك  المادة على المشاكل التنموية المختلفة التي الن ريات والتطبيقات الرئيسية إلدار  مختلف
تواجهها الدول النامية بشكل عام والج ائر بشكل خاص ومنا،شة الحلول المناسبة لها ومن أبرك ذلك البطالة 

األجه ة كما يتضمن المقرر دراسة بي ة وتطور  والتخصيص وال يادة السكانية والهجرة الداخلية واألمية التقنية.
الرئيسة المس ولة عن إدارة التنمية في الج ائر واألساليب التي تستخدمها تلك األجه ة لتحقي  التنمية المنشودة  

بما في ذلك أبرك المالمح األساسية لخطط التنمية التي نفذتها الج ائر في مسيرتها التنموية. مع التاكيد على 
 دارية الرشيدة وأيضا التعريف بالشبكات اإلداريةتوضيح النقاط المتعلقة باألن مة اإل ضرورة

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 أساسيات حول عملية التنمية بأبعادها السياسية واإلدارية واال،تصادية والمالية. -
 معرفة ما يتعل  بالعملية اإلدارية -
 المقارنةمعرفة أن مة اإلدارة  -
 اإللمام بالمدارس اإلدارية -

  محتوى المادة:
 المفاهيم األساسية للتنمية -
 تعريف ظاهرة التنمية -
 تعريف مفاهيم وأدبيات التنمية  -
 مفاهيم إدارة التنمية -
 ظاهرة التخلف  -
 إدارة التغيير -
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 وظائف ومقومات إدارة التنمية -
 ت م اهر التخلف للدول النامية 2
 اهر االجتماعيةالم  -
 الم اهر السياسية -
 اديةالم اهر اال،تص -
 الم اهر اإلدارية -
 ت أسباب التخلف للدول النامية3
 اإلرث االستعماري  -
 عدم االستقرار -
 ت ن ريات / مداخل إدارة التنمية   4
 المدخل أو البعد اال،تصادي -
 المدخل أو البعد االجتماعي -
 المدخل أو البعد السياسي               -
 ة الحديثة للتنميو  ت المبادرات القديمة5
 ت مفهوم التنمية من المن ور اإلسالمي 6
 ت إدارة التنمية والتنمية اإلدارية 7
 البعد اإلداري إلدارة التنمية -
 مفهوم التنمية اإلدارية -
 البني الفكرية للتنمية اإلدارية  -
 علية العمليات اإلدارية جماعية وتفا -
 المشاركة والتعددية اإلدارية  -
 األ،ل  اإلدارة باإلمكانيات -
 ترشيد العملية اإلدارية –
 اإلصالل اإلداري  -
 التطوير اإلداري ومداخله األساسية -
 الخصائص اإلدارية للدول النامية -
 ت التخطيط للتنمية8
 مفهوم التخطيط التنموي وأنواعه ومقوماته -
 التنميةو  أجه ة التخطيط -
 المالمح األساسية لخطط التنمية في الج ائر -
 ت العامة لخطة التنمية التوجها -
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 نماذد إدارة التنمية -
 النموذد األنسب إلدارة التنمية -
 ت القضايا والمشاكل المتعلقة بعملية التنمية في الج ائر9
 التخصيص -
 البطالة  -
 والهجرة الداخليةال يادة السكانية  -
 الفساد اإلداري  -
 اللكترونية / التجارة االلكترونية / الفجوة الر،مية ...الخ تالتنمية التقنية ناإلدارة االلكترونية / الحكومة ا -
 التضخم الوظيفي والتن يمي -
 التعليم والتنمية -
 العولمة  -
 البحث العلمي والتنمية -
 التنمية المحلية والريفية -
 مج تنمية المرأة وتعليمها وتوظيفهابرا -
 األبعاد االجتماعية للتنمية -
 ستمر والتنميةالتعلم والتعليم الم -

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

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
 .2005العلوم، بعلي محمد الصغير، العقود اإلدارية، الجزائر، عنابة، دار أ.د.  -

 .1998 د، مهنا محمد نصر، اإلدارة العامة الحديثة، مصر، أسيوط، المكتب الجامعي الحديث،-

 .2008، 2د، لباد ناصر، الوجيز في القانون اإلداري، الجزائر، دار حسناوي، ط -

 أ. أحمد محيو، المؤسسات اإلدارية في الجزائرـ ت. عرب صاصيال -

 والمتعلق بالبلدية.  07/04/1990المؤرخ في 08/ 90قانون رقم-

  1998جزائر، دم ج، جعفر أنس قاسم ، أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية بال -

 .1990عمار عوابدي،  دروس في القانون اإلداري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، -
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 الوحدة التعليمية: المنهجية السداسي: الثالث

 المادة: تقنيات التحرير والصياغة اإلدارية
  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:

  األستاذ المسؤول على المادة:
الّصيغ المختلفة للتحرير مهارة وكفا ة في يهدف التكوين في هذه المادة إلى إكساب الطالب  أهداف التعليم:

وكذا معرفة التقنيات الخاصة بالتحرير لمختلف المحررات والوثائ  اإلدارية التي تستعملها اإلدارة   اإلداري 
 .الج ائرية

  بينما يهدف التكوين في في السنة األولى عامسب  للطالب دراسة منهجية البحث بشكل  :المكتسبات القبلية 
 بتعّلم والخاص هذه المادة إلى االستمرار في التكوين وربط الجوانب المتعلقة بالمعارف الن رية بالجانب التطبيقي

  .اإلدارية بصفة فعلية اسالتوثائ  والمر القواعد المنهجية التي تمكنه من تحرير ال
 ،سمين:يقسم إلى  :محتوى المادة

 القسم األول: اإلطار المفاهيمي للتحرير اإلداري 
 تعريف التحرير اإلداري وأهميته -

 ممي ات أسلوب التحرير اإلداري نالمتعلقة بالموضوع وبالجوانب الشكليةت  -
 ضوابط ومبادئ التحرير اإلداري  -

 وأ،سامهاأنواع المحررات االدارية  -

 مراحل عملية التحرير اإلداري الفعال -

 لثاني: تقنيات صياغة مختلف أنواع المحررات اإلداريةالقسم ا
 الرسائل اإلدارية نتعريفها  أهميتها  أنواعها  وتقنيات صياغتهات -

 الوثائ  اإلدارية:  -

اإلعالب  البالغ  نجدول االرسال  االستدعا   الدعوة   :وثائ  التبليغ واإلعالم وتقنيات صياغتها .1
 ة الرسمية  التيلكس  الفاكس  البريد اإللكترونيت.البرقي المذكرة  جدول األعمال  البطا،ة الهاتفية 

 المحضر وأنواعه  عرض الحال  التقريرت ن :وثائ  السرد  الوصف والتحليل وتقنيات صياغتها .2
 المقررتنالمرسوم  القرار   :وتقنيات صياغتهاالنصوص اإلدارية التن يمية  -

 نالتعليمة  المنشورت  :النصوص اإلدارية التفسيرية وتقنيات صياغتها -

يمكن إضافة عناصر أخرى ضرورية دوب الخرود عن االطار العام للتخصص نإدارة عامةت  مالحظة: -
إدراد نماذد تطبيقية لكل محرر إداري يتم  ضرورة ت  معتقنيات التحرير والصياغة اإلداريةوللمقياس ن

 دراسه.
 متواصل. -طريقة التقييم:
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 إلخت كتب  مطبوعات   موا،ع انترنت ن لمراجع: ا
 .1982الج ائر     SNED المرشد العلمي في اإلنشاء اإلداري  :عبد الغني بن منصور -
 .1995 – 1992التسيير بشار   المعهد الوطني المتخصص في مذكرات ودروس في التحرير اإلداري  -
 .1992  المؤسسة الج ائرية للطباعة  ووثائق المعامالت اإلداريةالمراسلة عبد القادر خالد:  -
   الج ائر   دار الهدىالمراسلة التجارية، االتصال الداخلي والخارجي للمؤسسات :سميرة حاكورلي -

1993. 
 .1998الج ائر      دار المعرفةوالتحرير اإلداري  المراسلة العامة :بدر الدين بن تريدي -
 .2001   الج ائر   دار الهدىاتجاه اإلدارة يل العلمي لحقوق المواطنالدل :بوكحيل بوجمعة -
 .2005  دار المعرفة  الج ائر  مميزات المراسالت والوثائق اإلداريةميلود برارمة:  -
  مطبعة 2  ط ونماذج ألعمال شبه قضائية الدليل المنهجي في المراسالت اإلداريةعيوب حسين:  -

 .2008الديواب  الج ائر  
  جسور للنشر 1  الطبعة المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق اإلداريةبوضياف   عمار -

 .2009والتوكيع  الج ائر  
  ديواب المطبوعات  4  طمبادئ في المراسالت اإلدارية مع نماذج تطبيقية :بوحميدة عطا  هللا -

 .2009الجامعية   الج ائر  
 .2012  دار النجال   الج ائر    1  طري والمراسلةدليل تقنيات التحرير اإلدارشيد حباني:  -
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: منازعات إدارية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
 األستاذ المسؤول على المادة:

 :أهداف التعليم
 الغرض من تدريس المادة تمكين الطالب من قواعد وإجراءات المنازعات اإلدارية

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 سبق للطالب دراسة قوانين إجرائية

 محتوى المادة:

 التعريف بالمنازعات اإلدارية

 الدعاوى اإلدارية

 اإللغاء

 التعويض

 فحص المشروعية

 التفسير

 الدعوى الضريبية

 دعاوى أخرى

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
( خلوفي رشيد، قانون المنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، ديوان المطبوعات 1

 .2004الجامعية

( خلوفي رشيد، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة، دعوى القضاء الكامل، ديوان المطبوعات 2

 .1994الجامعية، 

عملية الرقابة على أعمال اإلدارة العامة في النظام القضائي في الجزائر. ديوان ( عمار عوابدي، 3

 .1995المطبوعات الجامعية،

، 2للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، جزء  ( عمار عوابدي، النظرية العامة4

 1995ديوان المطبوعات الجامعية 

 .2002اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة ( محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات 5

 2004( محمد الصغير بعلي، القضاء اإلداري، مجلس الدولة، دار العلوم، 6

 .1967مهنا، القانون اإلداري، دار المعارف، الطبعة الثانية ( فؤاد 7

 .2003. 5( محيو احمد. المنازعات اإلدارية. ديوان المطبوعات الجامعية. ط -8-

حمد سليمان الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دارا لفكر ( م9

 ..1976العربي،

الهيئات واإلجراءات ، ديوان  2ت اإلدارية جالمبادئ العامة للمنازعا -( مسعود شيهوب10

 .1998المطبوعات الجامعية

 1977دار الفكر العربي.  -ميعاد رفع دعوى اإللغاء –(. فؤاد احمد عامر 11
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: منازعات العمل والضمان االجتماعي

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 :أهداف التعليم
و حقوق و التزامات العمال باإلضافة إلى طرق تسوية  ردية و الجماعيةيتعرف الطالب على اتفاقيات العمل الف

 المنازعات
 المعارف المسبقة المطلوبة :

و تعتمد معارف الطالب هنا على ما تلقاه أثناء مساره من مواد عدة كنظرية القانون و الحق و القانون اإلداري و 

 النظرية العامة للجريمة.

 محتوى المادة:

 الفرديةعالقات العمل  -

 عالقات العمل الجماعية -

 المنازعات العمالية و طرق تسويتها -

 طريقة التقييم:

 ـ تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الشخصية

 ـ تقييم عن طريق االمتحان السداسي 

 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 
حقو،ه الواردة في ،انوب العمل  ه على د/ أحمد شوفي محمد عبد الرحمن: الخطأ الجسيم للعامل وأثر  -

 .1979المطبعة العربية الحديثة  القاهرة 
ديواب  –عال،ة العمل الفردية -احمية سليماب: التن يم القانوب لعال،ات العمل في التشريع الج ائري  -

 .1998المطبوعات الجامعية  الج ائر 
تماعية في المملكة العربية السعودية  ت االجد/ السيد عيد نايل:الوسيط في شرل ن امي العمل و التأمينا -

  1997مطابع الملك سعود الرياض 
د/ العربي بلحاد: الن رية العامة لإللن ام في القانوب المدني الج ائري  الج   األول  العقد و اإلرادة  -

 .1995الج ائر  -المنفردة  ديواب المطبوعات الجامعية 
-دار المطبوعات الجامعية  –الن رية العامة للح   –ي المدن رمضاب أبو السعود: شرل مقدمة القانوب  -

 .1999اإلسكندرية 
  1986سعيد أحمد شعلة: موسوعة ،ضا  النقض العمالي  منشأة المعارف اإلسكندرية  -
  2003دار القصبة للنشر الج ائر -عبد السالم ذيب: ،انوب العمل الج ائري و التحوالت اال،تصادية  -
مصادر اللت ام المجلد الثاني  -وري : الوسيط في شرل القانوب المدني الجديدالسنه د/ عبد الركاق أحمد -

  1998منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  -  الطبعة الثالثة
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د/ عبد الع ي  المرسى حمود: تحديد نطاق سلطة رب العمل في اإلنفراد بتعديل عناصر عقد العمل  -
  1998لعربية  القاهرة نهضة ادار ال –دراسة مقارنة  –غير محدد المدة 

  2002منشأة المعارف اإلسكندرية  2د/ عصام أنور سليم : ،انوب العمل  ط  -
عصمت الهوا ري  ،ضا  النقض في مناكعات العمل و التأمينات االجتماعية  المكتبة ألنجلو مصرية  -

1976  
ية السعودية الطبعة األولى العرب د/ محمد إبراهيم أبو العينين:مبادئ القانوب لرجال األعمال في المملكة -

1981  
د/ محمد أحمد سراد:ن رية العقد و التعسف في استعمال الح  من وجهة الفقه اإلسالمي دار  -

 .1998المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 
د/ محمد عبد الغفار البسيوني: سلطة رب العمل في اإلنفراد بتعديل عقد العمل دار النهضة العربية  -

 . 1997 القاهرة 
  1983د/ محمود جمال الدين ككي: ،انوب العمل  الطبعة الثالثة  مطبعة جامعة القاهرة  -
  1997د/ محمد حسين منصور: ،انوب العمل  مصر  -
همام  محمد محمود كهراب : ،انوب العمل  عقد العمل الفردي  دار المطبوعات الجامعية  اإلسكندرية  -

2003  . 
- ANDRE BRUN et HENRI GALLAND : droit du travail. 

- (Les rapports individuels de travail) 2 emeédition 1978. 

- CAMERLYNCK et JEAN LAROQUE : répertoire de droit du travail ; contrat de travail 

(Modification).1995 . 

- CORRINEPIZZIO-de laporte : droit du travail .2 eme édition. Vibert. Paris. 1998. 

- JAVLLIER (J-C) : Droit du travail. manuel de droit du travail. paris. 2 emeédition. librairie 

droit et jurisprudence. 1998. 

- JEAN PELISSIER et Alain SUPIOT : Droit du travail. édition DALLOZZ. 20 eme édition. 

paris .2000 . 

- TAYEBBELLOULA : Droit du travail imprimerie DAHLEB. Alger. 1994. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 المادة: قانون مكافحة الفساد

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 مكين الطالب من االطالع على مفهوم الفساد والجرائم التي تشكله وممي ات هذه االخيرة وسبل مكافحتها.ت

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم  سطرين على األكثرت   وصفن 

 محتوى المادة:
 داري خصوصا  مفهوم الفساد عموما والفساد اال

 جرائم الفساد  
 أركانها  
 عقوبتها  

 كيفية المتابعة في جرائم الفساد  
 عقوبتها  صورها

 طريقة التقييم:
 إلخت ومطبوعات   موا،ع انترنت كتب المراجع: ن 

 . 1988. بغداد. مطبعة التعليم العالي: ن ريات التطوير والتنمية اإلداريةاالعرجي  عاصم   -
 . 2007اير  الفساد بين الشفافية واالستبداد. مطبعة دانية   الطبعة األولى   بغداد:الالمي  ماكب ك  -
الدليمي  باسم فيصل  الفساد اإلداري وبعض أشكاله من وجهة ن ر عينة من المديرين.رسالة ماجستير   -

 . 1999كلية اإلدارة واال،تصاد  جامعة بغداد:
 .2004 اإلداري.   ،را ة في كتاب الفساددحالب  عبد هللا صادق -
 . 1998ر  بغداد : . معهد التدريب والتطويتشخيص وعالد –أمراض إدارية صالح  احمد علي   -
. المعهد العالي للتطوير األمني تفويض الصالحيات بين الضرورات والمحذوراتصالح  احمد علي   -

 . 1999واإلداري: 
 . 1985ولى  عماب:. الطبعة األأخالقيات الخدمة العامةالقريوتي  محمد ،اسم   -
 . 1975  القاهرة : أسبابه وطرق عالجه –االنحراف اإلداري   جميعاب  ميخائيل  -
   2007:   الفساد:  الصورة األخرى للهالكالفطافطة  محمود -
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جرائم الفساد اإلداري في اإلدارة العامة العراقية وعال،تها بالخصائص الفردية داغر  منقذ محمد   -
  المؤتمر العلمي السادس لكلية عة بغدادتجام 1996 -1992ومن ماتهم للفترةن  والتن يمية لمرتكبيها

 . 1997اإلدارة واال،تصاد:
 . 1994المن مة العربية للتنمية اإلدارية:   الفساد في الحكومةأبو شيخه  نادر احمد    -

 -Caiden and caiden. Administrative Corruption public administration review, Vol.37 
,jan: 1977 . 
-Dobel, j . Patrick. TheCorruptionof state American political science review,Vol.72 : 
1978. 
- Werner, simcha. New direction in the study of administrative corruption. Public 
administration review ,Vol .43 : 1983 .  
- Hill, R, jonez.balkin. Administrative corruption.Strategic management journal 
N0.4. 2006. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الثالث

 الوحدة التعليمية: األفقية
 المادة: لغة أجنبية

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 التعليم:أهداف 
 جعل الطالب ،ادر على العرض والتحكم في تقنياته.

 الرفع من المستوى اللغوي للطالب في التخصص.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.
 الفرنسية.اللغة االطالع على أهم الن ريات والقواعد األساسية في 

 محتوى المادة:
 طرق بداية المقال  وتمديد القطعة إلى مقال  التشابه بين المقال والفقرة. -
 خطة كتابة المقال  وعملية الكتابة وتحديد نوعية المقال. -
 اعتماد وإنشا  الملخص  المواكنة والتنسي . -
 لماذا اعتماد الملخص. -
 كيفية إنشا  الملخص. -
 تقنية  العلمية.الالمقاالت المهنية   -
 رسائل السيرة الذاتية. -

 محتوى المادة اإلنجلي ية 
CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the first  year program . 

- Contraction    abstracts and analysis of specializedtexts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 
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 سية   محتوى مادة الفرن
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 
- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques 

inclus  
 dans le programme du 1 er  Semestre . 

Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants 
 

 المتابعة الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 التعليمية: األساسيةالوحدة 
 الضبط اإلداري المادة: 

  اذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:األست
 األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
النوع تمكين الطلبة من معرفة نوع جديد من المراف  ظهربفعل األكمات اال،تصادية وتطور وظيفة الدولة هذا 

ألفراد ويعمل في ظروف مماثلة ل روف عمل المشروعات ي اول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا مماثاًل لنشاط ا
الخاصة  وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المراف  دعا الفقه والقضا  إلى ضرورة تحرير هذه المراف  من 

 الخضوع لقواعد القانوب العام.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 اصلة هذا التعليم  سطرين على األكثرت  وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مو ن 
 محتوى المادة:

  أنواعه   خصائصه   تميي ه عن بعض األن مة القانونية  مفهوم الضبط اإلداري ن تعريفه -
 المشابهة له   ...

 أهداف الضبط اإلداري ن األهداف التقليدية و األهداف الحديثة ت -
 سلطات الضبط اإلداري و وسائله . -
 بط اإلداري ن في ال روف العادية و االستثنائية ت .حدود سلطات الض -

 المراجع : 
  الج   الثاني : النشاط اإلداري   الطبعة األولى   لباد  القانون اإلداري ناصر لباد    -11

EDITEUR  2004 . 

 األردب   دار الميسرة للنشر - دراسة مقارنة –القانون اإلداري د/خالد خليل ال اهر    -12
 . 1997ة  الطبعة األولى والتوكيع والطباع

الج   الثاني   اإلسكندرية   دار المطبوعات    أصول القانون اإلداري   د/ سامي جمال الدين -13
 .1996الجامعية   
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التوكيع     عماب   دار الثقافة للنشر و   الكتاب الثاني  القانون اإلداري د/نواف كنعاب    -14
 . 2005الطبعة األولى   

النشر  الجامعية للطباعة و  بيروت   الدار  القانون اإلداري د هللا   د/ عبد الغني بسيوني عب -15
 . 1993طبعاااااااة 

 .2000 القاهرة   دار النهضة العربية   الوجيز في القانون اإلداري عبد الفتال أبو الليل  د/ -16

  الج ائر   ديواب    الج   الثاني : النشاط اإلداري  القانون اإلداري د/ عمار عوابدي    -17
 . 2000مطبوعات الجامعية   طبعة ال

 . 2005  اإلسكندرية   دار الفكر الجامعي    لقانـــون اإلداري اد/ محمد فؤاد عبد الباسط    -18

19- Ahmed Mahiou , Cours d'institutions administratives ,  Alger , O.P.U , 2e  

édition, 1979.                                                                                          

20- André De Laubadère – Yves Gaudemet , Traité de droit administratif , Tome 

2 Droit administratif des biens , Paris  , L.G.D.J – DELTA, , 11e édition , 2002 . 
12 Jean Rivero , Droit administratif, Paris, Dalloz , 9e  édition , 1980.     

-12 Jean.Marie Auby – Robert Ducos.Ader , Droit administratif ,  Paris ,  Dalloz , 

4e édition , 1977 
-13Pierre  Delvolvé , Le droit administratif ,Paris , Dalloz , 6e édition, 2014 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
  السداسي: الرابع

 الوحدة التعليمية: األساسية
 الصفقات العموميةالمادة: 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:

لصفقات العمومية ولليات تسوية لتستهدف دراسة مادة الصفقات العمومية تحديد اإلطار القانوني 
 السيما في ظل التعديالت األخيرة لقانوب الصفقات العمومية. هامناكعات

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

سب  للطالب دراسة الن رية العامة للمناكعات اإلدارية من حيث مفهومها وشروطها  والجهات 
 القضائية المختصة بن رها.

 
 محتوى المادة:

 أوال: مفهوم الصفقات العمومية
 لصفقات العموميةلالطبيعة القانونية  -
 أنواع المناكعات الناش ة عن الصفقات العمومي-

 ثانيا: تسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية
 التسوية الودية وف  ،انوب الصفقات العمومية-
 التسوية الودية وف  ،انوب اإلجرا ات المدنية واإلدارية -

 لمنازعات الصفقات العموميةثالثا: التسوية القضائية 
 التسوية القضائية لمناكعات اإلبرام -
 التسوية القضائية لمناكعات التنفيذ -

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

   جسور للنشر  الج ائرالصفقات العموميةعمار بوضياف   -
   دار العلوم  عنابةالعقود اإلداريةمحمد الصغير بعلي   -
   ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائراري القانون اإلدعمار عوابدي   -
   دار الفكر  القاهرة.العقود اإلداريةسليماب محمد الطماوي   -
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  ديواب المطبوعات عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،دود حمامة   -
 .2004الجامعية  الج ائر  

- André Maurin droit administratif 2eme édition, académie d'aix Marseille, 1999. 
- André DeLaubadereA.venèzia (.j.c.) Gaudemet(y) traite de droit administratif (.g.d). paris. 
1999. 
- Charles Debbasch.contentieux administratif 'Dalloz paris'1978. 
- Charles Debbach , droit administratif , 6eme: édition economica , paris , 2003. 
-Jean François Brisson Aude Royère, droit administratif, université de bordeaux 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 depuis, marie – joseGudon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz; 
paris 1999. 
- Gustave Peiser droit administratif general 21 edition Dalloz 2002. 
- Marcel Monin, droit administratif édition européennes erasme France. 
- M. Letourmeur, J. Bauchet, J. Méric –Le Conseil d'Etat et les Tribunaux administratifs, Paris, 
Armand Colin 1970. 
-MORAND  Devellier cours de droit administratif 9 edition 2005. 
- Marie woehrling les trasnformation de la justice administratif Paris Economica 1994 
- Yadh ben Achour, droit administratif, 2eme édition, Tunis, centre de publication 
universitaire,2000 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: الرقابة المالية

 ستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية: األ
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أهداف التعليم:
الر،ابة المالية عموما  والمالية العامة باعتبارها تخص اموال الشعب ومقدراته تمكين الطالب من معرفة أهمية 

 الر،ابة  وللياتها.على وجه الخصوص  وتمكينه من معرفة مختلف صور تلك 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 تلقى الطالب معارف سابقة حول مبادئ المالية العامة
 محتوى المادة:

 مفهوم الر،ابة المالية  
 أهمية الر،ابة المالية  

 صور الر،ابة المالية نالسابقة  اآلنية  الالحقةت  
 األجه ة المكلفة بالر،ابة المالية  

 بة عن مخالفة ضوابط االنفاق العمومي.الج ا ات المترت
 امتحاب :طريقة التقييم

 إلخت ومطبوعات   موا،ع انترنت  كتب: ن المراجع
 صفحة. 251  2005  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر  المالية العامةد. كغدود علي.  •
 صفحة.839 1983  دار النهضة العربية  بيروت  المالية العامةد. حسن عواضة.  •
  دار هومة  مساهمة في دراسة المالية العامة )النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة (مر يحياوي. ع •

 صفحة. 159  2003الج ائر  
 صفحة. 406 1992  دار النهضة العربية  بيروت  أساسيات الماليةد.عادل أحمد حشيش.  •
  بيروت  دوب سنة هضة العربية  دار النالمالية العامة والسياسة المالية د. عبد المنعم فوكي.  •

 صفحة. 559نشر 
 صفحة. 372  2001  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت المالية العامةد. فوكت فرحات   •
اقتصاديات المالية العامة "النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة محمد عباس محركي.  •

 صفحة. 479  2003    ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائرللدولة"
 صفحة. 298 1984بيروت  ،   دار النهضة العربيةالمالية العامةد. عبد المجيد دراك.  •
 صفحة. 328   2005  المؤسسة الحديثة للكتاب  ليبيا  المالية العامةفاطمة السويسي.  •
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 صفحة. 583  2007  دار الحامد  األردب  المالية العامةعادل فليح العلي.  •
 صفحة. 363  2003  دار وائل  األردب  المالية العامة كاق النقاش.غاكي عبد الر  •
  دوب دار النشر  أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها  المالية العامةعبد النبي اضريف.  •

 صفحة. 161  2007المغرب  
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 لتعليمية: المنهجيةاالوحدة 
 المادة: التطبيقات الحديثة في اإلعالم واالتصال

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 :أهداف التعليم
A la fin de ce module, les apprenants seront capables d’acquérir des notions sur l’utilisation des 
technologies de l’informations et de la communication. 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
Pour suivre ce module, il est nécessaire d’avoir les connaissances fondamentalesdel’informatique 

 
 محتوى المادة:

1) Technologie de l’information et de la communication : définition et historique 

2) Techniques de communications à distance 

3) Les tics dans la vie quotidienne  

 امتحاب + متواصلطريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

- Quint, N. (2007). Mieux utiliser Internet pour être plus efficace au bureau et chez soi. 
Edition Maxima.  

- Dufour, A., &Ghernaouti, S. (2017). Internet:«Que sais-je?» n° 3073. Presses Universitaires 
de France. 

- Gris, M. (2009). Initiation à Internet. EditionsENI. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 األفقيةالوحدة التعليمية: 
 التنظيم اإلداري للعملية االنتخابيةالمادة: 

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
 األستاذ المسؤول على المادة: 

 أهداف التعليم:
 الطالب المفاهيم األساسية المتعلقة بالجانب اإلداري للعملية االنتخابية.أب يعااارف  -1
 طالب بين وظائف اإلدارة المتعددة في كل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية.أب يمّياااا  ال  -2
أب يفااااّرق الطالب بين  اإلجرا ات اإلدارية في مختلف أنواع االنتخاب في الن ام االنتخابي   -3

 ن إنتخابات محلية  إنتخابات تشريعية  إنتخابات رئاسية  إستفتا ت . الج ائري 
 دوار اإلدارة االنتخابية في الن م المقارنة في العالم. أب يقارب الطالب بين أ -4

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 محتوى المادة:
 دور اإلدارة في مرحلة ما قبل اإلقتراع -أوال
م الهي ة الناخبة؟ مفهوم القيد في القوائم االنتخابية؟ مفهو  اإلشراف اإلداري على عملية تسجيل الناخبين.ن-1

كيف يتم التسجيل؟ دور البلدية والوالية ووكارة الداخلية في عملية تسجيل الناخبين  دور اللجاب  االدارية 
انع االنتخابية البلدية في الداخل والخارد  التعاوب بين اإلدارة والقضا  في جودة عملية تسجيل الناخبين؟ مو 

 ألهلية االنتخابية؟ األهلية االنتخابية القضائية؟ المناكعات؟...تا
دور الوالية في إستقبال ملفات  - تكوين ملف الترشح -شروط الترشحدور اإلدارة في مرحلة الترشح ن -2

 نترشحيالتوقيعات الفردية لقوائم الم الترشح لالنتخابات المحلية والتشريعية والفصل فيها  عتبة الترشح  فحص
 فحص -من ،بل اإلدارة  احترام النسب المخصصة لتمثيل المرأة في القوائم االنتخابية فحص -من ،بل اإلدارة 

من ،بل  دراسة ملفات الترشيحات -أمام اإلدارة كيفيات و لجال إيداع الترشيحات -تشكيل ،وائم المترشحين 
   إلى القضا ت اللجو ح  المترشح  الذي رفضت اإلدارة ملف ترشحه في  –اإلدارة 

دور سلطة  -دور اإلدارة أثنا  الحملة االنتخابية نوسائل الحملة االنتخابية والر،ابة عليها  صعوبة التحكم  -3
ضماب  يها  التحدي:مصادر تمويل الحمالت االنتخابية والر،ابة عل -الضبط السمعي البصري والهي ة العليا

 وضماب المساواة...ت . سوا  في وسائلها أو في مصادرها تخابيةاالن ر،ابة ناجعة وذات مصداقية على الحمالت
   ....تتصميم أوراق اال،تراع دور اإلدارة في العمليات التحضيرية لإل،تراع. ن.... مكاتب التصويت  -4
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 دور اإلدارة في مرحلة اإلقتراع وما يليها. -ثانيا
 دور اإلدارة يوم اإل،تراع. -1
 عد /تجميع النتائجالفرك. رحلة دور اإلدارة في م -2
دور اإلدارة في مرحلة إعالب النتائج  وأسس ذلك ننوع الن ام االنتخابي المعتمد  المعامل االنتخابي: عتبة  -3

 الفوك...ت
 دور اإلدارة االنتخابية في النظم المقارنة." مواضيع ذات صلة"  -ثالثا

 أنواع اإلدارة االنتخابية في العالم. -1
 تالتصويت اإللكتروني االنتخابية في العالم.ن ..... كنولوجياالتع أنوا  -2
 أنواع الن م االنتخابية في العالم ن طريقة إحتساب األصواتت. -3
 لليات الر،ابة على العملية االنتخابية في العالم. -4
 العدالة االنتخابية في العالم. -5

 الدائمة واالمتحانات المتابعة طريقة التقييم:
 المراجع: 

أيوب  كارل دنداس  جورامروكامبي  سارا ستينيو  أشكاالإلدارةاالنتخابية:   أيمنسروإيليدأنأالب وول  -1
  ترجمة أيمنأيوب  علي الصاوي  واالنتخاباتدلياللمؤسسةالدوليةللديمقراطية

 .IDEA  2007سلسلةمنشوراتالمؤسسةالدوليةللديمقراطيةواالنتخابات
المؤسسة الدولية لألن مة االنتخابية  من مة   مقراطية والمعونة االنتخابية  المعهد الدولي للديACEأيس -2

ت    ترجامة وتحرير الامرك  اللبناني للدراسادليل مشروع أيس" إدارة اإلنتخابات وكلفتها"األمم المتحدة  
1999. 

السياسات  برنامج مكتب تطوير  أجهزة إدارة اإلنتخابات: مؤسسات إلدارة الحكم،رفائيل لوبي   بنتور   -3
 .179األمم المتحدة اإلنمائي  المؤسسة الدولية لألن مة اإلنتخابية  ص. 

دة للعملّية االنتخابّية في الاج ائرأحمد بّنايني  -4   أطروحة دكتوراه  كلية الاحقوق والعلوم اإلجرا ات الاممهِّّ
ياسّية  جامعة الاحاد لاخضر  باتنة    .2006-2005السِّّ

  المعهد الديمقراطي الوطني بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبينكالين وباتريك مرلو  ريتشارد ل.-5
 .NDI  2001للشؤوب الدولية 

  تإلكلينرغوي  دونغليشنغ  سكوكنكاري  بوشيبونيطوسيهأنوخ  سروإيليدأن  ريلينب  زدلوروريندأن -6
 مايكل غاالغر  ألين هيكن  كارلوس هونيوس  أوجين هاسكي  

7- Laurent TOUVET, Yves-Marie DOUBLET, Droit des élections, EditionsEconomica, paris,2007. 

8- Guy S.Goodwin-GILL, Free and Fair Elections, published by Inter-Parliamentary Union, 

SadagImprimerie, Belgrade, France. 

9- Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Building confidence in the voter registration process, NDI, 

2001. 
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10- Rafael López-Pintor, Electoral Management Bodies as Institutions of Governance, Bureau for 

Development Policy United Nations Development Programme, UNDP, International Foundation for 

Election 

Systems (IFES), September 2000 ,pp.148. 

11-Andrew Reynolds, Ben Reilly, Andrew Ellis, Jose Antonio Chippop, Karen Cox, Dong Licheng, 

JurgenElklit, Michael Gallagher, Allen Hicken, Carlos Huneeus, Eugene Huskey, StinaLarserud, 

VijayPatidar, Nigel S. Roberts, Richard Vingroff, Jeffrey A. Weldon, Electoral System Design: The New 

International IDEAHandbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 

2005,PP.35-128. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 الوحدة التعليمية: االستكشافية
 مةالمادة: الميزانية العا

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
 األستاذ المسؤول على المادة: 

تمكين الطالب من المعارف المتعلقة بمفهوم المي انية وطرق اعدادها واعتمادها ولليات تنفيذ  أهداف التعليم:
 المي انية والر،ابة عليها

مبادئ المالية العامة  مفهوم أدوات المالية نالنفقات تكوينا في  تلقى الطالب :المعارف المسبقة المطلوبة
 وااليرادات...ت

 المادة:محتوى 
 مفهوم المي انية  

 خصائصها  
 المبادئ التي تستند عليها   -
 تميي  المي انية العامة للدولة عن مي انية الجماعات المحلية   -
 .ت مبادئ المي انية العامة نالسنوية  الوحدة  التواكب.. -
والهي ة المخولة كيفية اعتماد مشروع ،انوب المالية المتضمن مي انية السنة المالية وبياب مراحل ذلك  -

 باعتمادها  
 ثم دراسة األجه ة المكلفة بتنفيذ المي انية نجباية االيرادات وصرف النفقاتت   -
  ثم دراسة كيفية الر،ابة على تنفيذ المي انية نالر،ابة القبلية والبعديةت. -
 والنتائج المترتبة عن تلك الر،ابة. -

 امتحاب:طريقة التقييم
 إلخت موا،ع انترنت كتب ومطبوعات   ن  المراجع:

 .2005  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر  المالية العامةد. كغدود علي.  •
 .1983  دار النهضة العربية  بيروت  المالية العامةد. حسن عواضة.  •
  دار هومة  ي دراسة المالية العامة )النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة (مساهمة فعمر يحياوي.  •

 .2003الج ائر  
   1992  دار النهضة العربية  بيروت  أساسيات الماليةد.عادل أحمد حشيش.  •
 .شر  دار النهضة العربية  بيروت  دوب سنة نالمالية العامة والسياسة المالية د. عبد المنعم فوكي.  •
 . 2003  دوب دار نشر  الج ائر  الجباية، شبه الجباية، الجمارك، أمالك الدولةسعيد بن عيسى. أ .  •
 .2001  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت المالية العامةد. فوكت فرحات   •
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 .2003  دار القصبة للنشر  الج ائر  أموال البلدياتد. رحماني الشريف.  •
المالية العامة )النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية ال. د. محمد الصغير بعلي  يسري أبو الع •

 .2003  دار العلوم  الج ائر  العامة(
اقتصاديات المالية العامة "النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة محمد عباس محركي.  •

 .2003معية  الج ائر    ديواب المطبوعات الجاللدولة"
  منشورات بغدادي  الج ائر  دوب 2003 1992اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة . أ. ناصر مراد •

 .سنة نشر
 .1984بيروت  ،   دار النهضة العربيةالمالية العامةد. عبد المجيد دراك.  •
 . 2005  المؤسسة الحديثة للكتاب  ليبيا  المالية العامةفاطمة السويسي.  •
 .2007دار الحامد  األردب    المالية العامةعادل فليح العلي.  •
 .2003  دار وائل  األردب  المالية العامةغاكي عبد الركاق النقاش.  •

- Michel Lascombe. LES FINANCES PUBLIQUE, 4ème édition, DALLOZ, France, 2001.  
- Mohamed Tahar BOUARA, LES FINANCES PUBLIQUE, (l’évolution de la loi de 

finances en droit algérien), pages bleues, Algérie, 2007. 
- BOUVIER (M) et ESCLASSANE (M.C).Finances publiques, 4ème éd. LGDJ, paris, 1998. 
- LASCOMBE (M) &VANDENDRIESSCHE (X). Les finances publiques, collection du droit, 

2ème éd. Dalloz, 1996. 
- QUEROL (F).Finances publiques, Paris, éd, Ellipses, 2002. 
- BOUVIER (M.). Réforme de finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, Paris 

LGDJ, 2004. 
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 الوحدة التعليمية: األفقية
 المادة: اإلدارة االلكترونية

  لتعليمية:األستاذ المسؤول عن الوحدة ا
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 توضيح مفهوم اإلدارة االلكترونية وبياب أهميتها بالنسبة لإلدارة العمومية الج ائرية. -
وتوضيح دورها من حيث سرعة ود،ة وتحسين األدا    تحديد متطلبات اإلدارة االلكترونية في الج ائر -

 را ات العمل التقليدية.وتعلي  إج
 تحديد أهم العوائ  التي تواجه تطبي  اإلدارة اإللكترونية في الج ائر  وتوضيح ُسبل معالجتها. -

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 تلقى الطالب بعض المفاهيم المتعلقة باإلدارة العامة التقليدية 

 محتوى المادة:
 نشأة اإلدارة االلكترونية -
 لكترونيةمفهوم اإلدارة اال -
 خصائص اإلدارة االلكترونية -
 مبادئ وأهداف اإلدارة االلكترونية -
 مجاالت تطبي  اإلدارة االلكترونية -
 عناصر ووظائف اإلدارة االلكترونية -
 أن مة اإلدارة االلكترونية -
 االلكترونية وخطوات تنفيذهامتطلبات انجال اإلدارة  -
 عوائ  تطبي  اإلدارة االلكترونية وسبل مواجهتها -
 لبيات تطبي  اإلدارة االلكترونيةس -

 امتحان طريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

 االنترنت على المو،ع التالي:إدارة منتدى التمويل اإلسالمي  "اإلدارة االلكترونية"  متال على شبكة /1
http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1630.htm, (02/03/2010).  

 

http://islamfin.go-forum.net/montada-f14/topic-t1630.htm
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ول العربية  سلسلة إيماب عبد المحسن ككي. الحكومة االلكترونيةنمدخل إداري متكاملت  منشورات جامعة الد/2
 .2009  مصر  457بحوث ودراسات العدد 

  2010  مارس 487الحكم الراشد" مجلة البصائر االلكترونية  العدد: بو،فة رؤوف." المجتمع الراشد ،بل  /3
 متاحة على شبكة االنترنت على المو،ع التالي:

http://www1.albassair.org/modules.php.(25/03/2010). 
 .2010مارس  27ريخ   الصادر بتا5948جريدة الخبر اليومي  العدد /4
  صادر عن معهد البحوث -دراسة تحليلية لمبادرة نيباد -الحكم الرشيد والتنمية في أفريقياراوية توفي . /5

 .2005األولى  مصر  والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة  الطبعة 
 ى المو،ع:  متال على شبكة االنترنت عل"!رضا محاف ي."عصرنة اإلدارة أم عصرنة اإلداريين؟ /6

http://www.nesasy.org/content/view/1228/84.(02/03/2010) 
سا،ور عبد هللا."الحكم الموسع بين المفهوم وآلليات في المجتمع الج ائري"  بحث مقدم في الملتقى الدولي /7

واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  الذي نّ مته كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ن،سم حول الحكم الرشيد 
 نأبحاث وأوراق عمله منشورة في 2007ريل أف 08/09علم االجتماعت بجامعة فرحات عّباس بسطيف  يومي 

 شكل كتاب من ج ئينت  الج   الثاني.
بحث مقدم في الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد لحكم الراشد"  سليماب رحال."مو،ع الحكومة االلكترونية من ا/8

واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  الذي نّ مته كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ن،سم علم االجتماعت 
 نأبحاث وأوراق عمله منشورة في شكل كتاب من 2007أفريل  08/09بجامعة فرحات عّباس بسطيف  يومي 

 الج   األول.ج ئينت  
 .2009  دار المسيرة للنشر والتوكيع والطباعة  األردب  االدارة العامة المقارنةعبد الع ي  صالح بن حبتور. /9

 .2006  دار الفكر الجامعي  مصر  الحكومة االلكترونية ونظامها القانونيعبد الفتال بيومي حجاكي. /10
 .2008لتطبي   دار الجامعة الجديدة  مصر  بين الن رية واعصام عبد الفتال مطر. الحكومة االلكترونية /11
 متال على شبكة االنترنت في المو،ع التالي:المفهوم الشامل لتطبي  اإلدارةااللكترونية" علي حسين باكير  "/12

http://alibakeer.maktoobblog.com, (03/03/2010 
  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  2000  الطبعة الخامسة حياة في االدارةغاكي عبد الرحمن القصيبي. /13

 .2000األردب  
كمال بلخيري  أ. عادل غ الي "متطلبات اإلدارة الرشيدة والتنمية في الوطن العربي"  بحث مقدم في الملتقى /14
ولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  الذي نّ مته كلية اآلداب والعلوم االجتماعية الد

 نأبحاث وأوراق عمله منشورة 2007أفريل  08/09ي ن،سم علم االجتماعت بجامعة فرحات عّباس بسطيف  يوم
 في شكل كتاب من ج ئينت  الج   األول.

مارس  31"اإلصالحات المالية والجباية المحلية "  نّ مها مجلس األمة يوم مجلس األمة. ندوة حول /15
 .2004  تم طبع محتوياتها في إطار سلسلة منشورات مجلس األمة  2003

http://www1.albassair.org/modules.php
http://www.nesasy.org/content/view/1228/84.(02/03/2010)/
http://alibakeer.maktoobblog.com/85589/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://alibakeer.maktoobblog.com/85589/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://alibakeer.maktoobblog.com/85589/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://alibakeer.maktoobblog.com/
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 .2009  دار المسيرة للنشر والتوكيع والطباعة  األردب  اإلدارة االلكترونيةمحمد سمير أحمد ./16
باته وعوائقه في ضو  التجربة الج ائرية"  بحث مقدم في الملتقى مصطفى مرضي "الحكم الراشد: متطل/17

لوم االجتماعية والعالدولي حول الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  الذي نّ مته كلية اآلداب 
ورة   نأبحاث وأوراق عمله منش2007أفريل  08/09ن،سم علم االجتماعت بجامعة فرحات عّباس بسطيف  يومي 

 في شكل كتاب من ج ئينت  الج   الثاني.
المن مة العربية للتنمية اإلدارية. "اإلدارة الرشيدة واإلصالل اإلداري والمالي"  بحوث وأوراق عمل الملتقى /18

"  المنعقد -متطلبات مواجهة المخالفات المالية واإلدارية–ي األول حول: "تطوير الجهاك اإلداري الحكومي العرب
  والملتقى العربي الثاني حول: "اإلدارة الرشيدة خيار لإلصالل اإلداري 2008كندرية  مصر  أوت في اإلس

 .2008والمالي"  المنعقد في القاهرة  مصر  ماي 
حكم الراشد والعقالنية في التسيير وإصالل المؤسسة الرسمية بالج ائر"  بحث مقدم في يوسف عنصر  "ال/19

لرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي  الذي نّ مته كلية اآلداب والعلوم الملتقى الدولي حول الحكم ا
 نأبحاث وأوراق 2007أفريل  08/09االجتماعية ن،سم علم االجتماعت بجامعة فرحات عّباس بسطيف  يومي 

 عمله منشورة في شكل كتاب من ج ئينت  الج   الثاني.
 باللغة األجنبية:

20/ "Pourquoi moderniser l’administration ?", http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-

administration.html,(02/03/2010) 

21/ Modernisation de l’administration publique, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-

france_830/gouvernance-democratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-

publique_56747.html, (02/03/2010). 

22/les Nations Unies:" APPUI A LA REFORME ET LA MODERNISATION DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE",Entre le Gouvernement de la République du Togo Et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement,PLAN DE TRAVAIL 2008. 

23/Organisation de Coopération et de DéveloppementÉconomiques ": La modernisation du secteur 

public:l’administration ouverte", Synthèse de l’OCDE,série(SYNTHÈSES) l'observateur,Juin 2005. 

24/Principales  conclusions", Synthèse de l’OCDE,série(SYNTHÈSES) l'observateur,Mars 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-administration.html,(02/03/2010)
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-administration.html,(02/03/2010)
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/modernisation/pourquoi-moderniser-administration.html,(02/03/2010)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/gouvernance-democratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-publique_56747.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/gouvernance-democratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-publique_56747.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/gouvernance-democratique_1053/reforme-etat_17841/modernisation-administration-publique_56747.html
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 إدارة عامةعنوان الليسانس: 
 السداسي: الرابع

 قيةالوحدة التعليمية: األف
 المادة: لغة أجنبية

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
  األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 جعل الطالب ،ادر على العرض والتحكم في تقنياته.

 التخصص.الرفع من المستوى اللغوي للطالب في 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.معرفة القواعد 
 االطالع على أهم الن ريات والقواعد األساسية في اللغة الفرنسية.

 محتوى المادة:
 والفقرة.طرق بداية المقال  وتمديد القطعة إلى مقال  التشابه بين المقال  -
 خطة كتابة المقال  وعملية الكتابة وتحديد نوعية المقال. -
 عتماد وإنشا  الملخص  المواكنة والتنسي .ا  -
 لماذا اعتماد الملخص. -
 كيفية إنشا  الملخص. -
 المقاالت المهنية  التقنية  العلمية. -
 رسائل السيرة الذاتية. -

 محتوى المادة اإلنجلي ية 
CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the first  year program . 

- Contraction    abstracts and analysis of specializedtexts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 
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 محتوى مادة الفرنسية   
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 
- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques 

inclus  
 dans le programme du 1 er  Semestre . 

Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants 
 

 المتابعة الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:
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 عامةإدارة عنوان الليسانس: 
 السداسي: الخامس

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة: نظريات اتخاذ القرار

  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:
 األستاذ المسؤول على المادة:

 أهداف التعليم:
 ت ثة أسطر على األكثرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة   في ثالن 

التعرف على ن ريات ومفاهيم اتخاذ القرارات ومراحل عملية اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات 
 إلدارية واألساليب الكمية والنوعية ونماذد القرارات وم اياها مع تطبيقات عملية.ا

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 اإلدارة العامةالمعارف التي تلقاها في مادة 

 محتوى المادة:
 تعريف اتخاذ القرار -
 أهمية اتخاذ القرارات -
 خطوات عملية اتخاذ القرارات -
 القرارات وروادها.ن ريات اتخاذ  -
 مفهوم السياسة العامة -
 ن م اتخاذ القرار -
 األطر الن رية لدراسة السياسة العامة وصنع القرار -
 مراحل صنع السياسة العامة -
 لتقني في إعداد السياسات العامةاالتجاه العقالني ا -
 تنفيذ السياسة العامة -
 تقييم السياسة العامة -
 تطوير السياسات العامةن م االتصاالت والمعلومات في  -
 نماذد عن استراتيجيات صنع القرار -
 القوى المؤثرة في رسم السياسات -

 امتحان طريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

 .1999محرم والخطيب  محاسبة اإلدارة ونماذد العمليات في اتخاذ القرارات  مصر   جمعة -
 .2000دراسات في أساليب الكمية واتخاذ القرارات  دار الجامعية  منصور البدوي   -



83 

 

 . 1997نادرة أيوب  ن رية القرارات اإلدارية  دار كهراب للنشر التوكيع  األردب   -
م المعلومات المحاسبية  مكتبة المجمع العربي   عماب   االردب   د.ياسر صادق مطيع ولخروب   ن  -

 .2007   1ط
م المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االنتاجية   مؤسسة الثقافة د.حسينبلعجوك   ن ا -

 .2009الجامعية   االسكندرية  
ر  دا المناهج للنشر و د.أحمد حلمي جمعة ولخروب   ن م المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاص -

 .2003 1التوكيع   االدب  ط
 . 2003ر العربي   القاهرة مصر   أسعد يوسف   " فن صناعة القرار "   دار الفك -
 .1999حبيب عبد الكريم   " سيكولوجيا صنع القرار "   مكتبة النهضة   القاهرة   مصر    -
وماتية   مكتبة جامعة حلواب   حلواب   مصر خليل منى عطية   " اإلدارة وإتخاذ القرار في عصر المعل -

  2009 . 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 الخامسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: األساسية
 إدارة الموارد البشريةالمادة: 

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  المادة:على  األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

مدارس تسيير وإدارة المورد البشري  هذا المقياس يعطي ن رة و  تمكين الطالب من التعرف على أهم المفاهيم 
شاملة على طرق وأساليب تسيير الموارد البشرية الحديثة  ويقدم الن ريات الجديدة المتعلقة باالستغالل األمثل 

ئف إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعريف الطالب بوظاما من أهداف الدراسة   كوتفعيل الموارد 

 من االختيار والتعيين والتقييم والتدريب والتطوير وتصنيف وتوصيف الوظائف.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

تخطيط االستراتيجي  مفهوم المعارف المكتسبة والتكوين القاعدي للطالب في المفاهيم االدارية  وظائف االدارة  ال
 البشري.المورد 

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفهوم وتركيبة الموارد البشرية

 تحديد االحتياجات للموارد البشرية•

 التغير والتطور التن يمي وإدارة الموارد البشرية•

 المعو،ات التي تواجه إدارة الموارد البشرية•

 لبشريةاالبتكار واإلبداع في إدارة الموارد ا•

 نولوجي تسيير الموارد البشريةالمحور الثاني: تطور الكرو 

 العوامل المؤثرة في تسيير الموارد البشرية.•

 مراحل تطور تسيير الموارد البشرية.•

 المحور الثالث: اإلطار المفاهيمي لتسيير الموارد البشرية.

 تطور مفهوم تسيير الموارد البشرية•

 ريةمداخل دراسة تسيير الموارد البش•

 لبشريةطبيعة وفلسفة تسيير الموارد ا•

 المالمح الرئيسية في تسيير الموارد البشرية•
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 المحور الرابع: التسيير االستراتيجي للموارد البشرية

 مدخل عام للتسيير االستراتيجي•

 طبيعة التسيير االستراتيجي للموارد البشرية•

 متطلبات التسيير االستراتيجي للموارد البشرية•

 ارد البشريةألساسية للتسيير االستراتيجي للمو األبعاد ا•

 المحور الخامس: وظائف تسيير الموارد البشرية: وظيفة توصيف وتصميم الوظائف

 مدخل عام ومفاهيمي لعملية التوصيف •

 مراحل عملية التوصيف•

 مناهج وأدوات عملية التوصيف•

 ماهية تصميم الوظائف•

 طرق وأساليب تصميم الوظائف•

 إلخت ومطبوعات   موا،ع انترنت  كتبن المراجع: 
 .1997  توكيع شركة البرا  إدارة الموارد البشرية مدخل متكاملحسين  عبد الفتال دياب   -

 .2008  دار المنهل اللبناني ادارة الموارد البشرية اتجاهات وممارساتبربر  كامل   -

 –  مكتبة العبيكاب1  الطبعة عمليةالتطبيقات الو البشريةاالسسالنظرية، ادارة الموارد الرشيد  مياكنفيار -
 .2008 –المملكة العربية السعودية  –الرياض 

العشرون منحى و  ادارة الموارد البشرية في القرن الحاديدرة عبد المنعم ابراهيم  الصباغ  كهير نعيم   -
 .2008 –اردب  –عماب  – دار وائل للنشر  1  الطبعة نظمي

عماب  –  دار وائل للنشر 1  الطبعة شرية المعاصرة بعد استراتيجيادارة الموارد البقيلي عمر وصفي  ع -
 .2005–اردب 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 الخامسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: األساسية
 1 أساليب التسيير القطاعيالمادة: 

  :التعليميةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
  ى المادة:عل األستاذ المسؤول

 أهداف التعليم:
 ( ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر) 
 

المعارف التي يحتاجها أثناء حياته المهنية وهي تهدف دراسة هذه المادة لتعريف الطالب بأحد أهم 

 .آليات التسيير
 

 مسبقة المطلوبة :المعارف ال
 إلداري واألعمال اإلدارية أثناء تكوينه في الجذع المشتركدرس الطالب مفاهيم حول النشاط ا

 
 محتوى المادة:

 

 مدخل مفاهيمي للتسيير 
 التسيير القطاعي

 للتسييرألساليب العامة إلدارة ا
 تقييم األساليب المختلفة للتسيير 
 عناصر التسيير القطاعي الفعال

 
 امتحانالتقييم:طريقة 

 
 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب) المراجع: 

 

 .محمد خليل  عبد الحميد أحمد  منى عبد السالم  مراقبة التسيير في المؤسسة .1
ت في تفعيل أدوات مراقبة التسيير IAS/IFRS)رابح بو ،ردة  محادعريوة  أثر المعايير المحاسبية الدولية .2

  JEFRمجلة البحوث اال،تصادية والمالية  ال،تصادية  هذا المقال منشور فيلتحسين األدا  في المؤسسات ا
والمالية  اال،تصاديةمجلة علمية محكمة نصف سنوية متخصصة في نشر األبحاث األصيلة في العلوم 

   جواب1تصدرها كلية العلوم اال،تصاديةوالعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة أم لبوا،ي  الج ائر  العدد 
2014. 

ن ام المعلومات المحاسبي في مراقبة التسيير حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بواد حاد ،ويدر ،رين  دور  .3
 اال،تصاديةت  مذكرة ماجستير في علوم التسيير  تخصص إدارة أعمال  كلية العلوم ECDEالشلف ن-سلي

 .2007وعلوم التسيير  جامعة حسيبة بن بو على  الشلف  الج ائر  
 .2000ة  دار وائل للطباعة والنشر  األردب  حسن ظاهر  المحاسبة اإلداري أحمد .4
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طويل رشيد  تسيير وتحليل األموال العمومية دراسة حالة: خ ينة والية تلمساب  مذكرة ماجستير  تخصص  .5
معة ابي بكر   التسيير والعلوم التجارية  جااال،تصاديةالقرار  كلية العلوم  وإستراتيجيةاتخاذالمن مة  التد،ي  

 .  تلمساب  بدوب سنةبلقايد  الج ائر
عميروش بوشالغم  شروط تطبي  ن ام مراقبة التسيير بالمؤسسات الصحية العمومية في الج ائر  هذا  .6

  واالجتماعيةالمقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانية  مجلة دولية محكمة تصدرها كلية العلوم اإلنسانية 
 .2014سمبر   دي42سيلة  الج ائر  العدد جامعة محمد بوضياف  الم

محمد الصغير ،ريشي  وا،ع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هذا المقال منشور في مجلة  .7
والتجارية وعلوم التسيير   اال،تصاديةالباحث  مجلة محكمة دورية علمية دولية متخصصة في العلوم 

  9،اصدي مربال  ور،لة  الج ائر  العدد تجارية وعلوم التسيير  جامعةوال اال،تصاديةتصدرها كلية العلوم 
2011. 

في ،طاع  ABCمحمد الخطيب نمر  هواري سويسي  محاولة تطبي  ن ام التكاليف المبني على األنشطة  .8
سرير بور،لة  هذا المقال منشور في مجلة أدا   2000دراسة حالة اإل،امة الجامعية  –الخدمات الجامعية 

ة نصف سنوية  متخصصة في األبحاث والدراسات ذات الصلة بأدا  مؤسسات الج ائرية  مجلة محكمال
والحكومية  تصدرها جامعة ،اصدي مربال  ور،لة  الج ائر   اال،تصاديةالمؤسسات والمن مات والقطاعات 

 .2013  4العدد
ة في ص التكاليف المشتركأسعد مبارك حسين  استخدام ن ام التكلفة على أساس النشاط لقياس وتخصي .9

 هذا المقال منشور في مجلة جامعة البحر األحمر  جامعة البحر األحمر الخدمات المينائية ،طاع
 . 2013 ديسمبر  4 السوداب العدد 

ت TCخالد محمد أحمد عبد هللا  فتح الرحماب الحسن منصور  التكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ن .10
تكأدوات إلدارة التكلفة اإلستراتيجية لتحديد تكلفة إنتاد الكهربا ن دراسة حالة: ABCوالتكلفة وفقا للنشاط ن

  مجلة محكمة نصف اال،تصاديةالشركة السودانية للتوليد الحراريت  هذا المقال منشور في مجلة العلوم 
ا  العدد وجيتصدر عن عمادة البحث العلمي  جامعة السوداب للعلوم والتكنول اال،تصادسنوية متخصصة في 

1  2015. 
عمر محمد هديب  ن ام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة في الشركات الصناعية في األردب   .11

  أطروحة دكتوراه في المحاسبة  كلية العلوم -التطبي  ونموذد مقترل للقياس –وعال،ته باألدا  المالي 
 .2009المالية والمصرفية  عماب  األردب  

ت في ABCفا  عبد الغني عودة  أهمية ن ام التكاليف المبني على األنشطة نهي كينب جبار يوسف  .12
القرارات اإلدارية ندراسة حالةت  هذا المقال منشور في مجلة بابل  مجلة علمية محكمة فصلية متخصصة 

 .2014  4  العدد 22في العلوم اإلنسانية  تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية  جامعة بابل  العراق  المجلد
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 الخامسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: األساسية
 المادة:التسيير المالي للقطاع العمومي
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية

 على المادة: األستاذ المسؤول
 أهداف التعليم:

 ( الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر ما يفترض على ذكر) 
 

التسيير وهو إلدارة العامة لالمهام الرئيسية تهدف دراسة هذه المادة لتعريف الطالب بأحد أهم 

 المالي وكيفية اعداد الميزانية وتنفيذها
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 ية حول المالية العامةالطالب مفاهيم أولدرس 

 
 حتوى المادة:م
 تعريف التسيير المالي -

 مراحل التسيير المالي -

 ضوابط التسيير المالي الجيد -

 بالتسيير الماليكيفية التعامل مع المشاكل التي تتعلّق  -

 الرقابة على التسيير المالي -

 تقييم السياسات المالية -
 + امتحان متواصلطريقة التقييم:

 إلخ( طبوعات ، مواقع انترنت،كتب وم) المراجع: 
 

 صفحة. 251  2005  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر  المالية العامةد. كغدود علي.  •
 صفحة.839 1983  دار النهضة العربية  بيروت  المالية العامةد. حسن عواضة.  •
  دار هومة  راهنة (مساهمة في دراسة المالية العامة )النظرية العامة وفقا للتطورات العمر يحياوي.  •

 صفحة. 159  2003الج ائر  
 صفحة. 406 1992  دار النهضة العربية  بيروت  أساسيات الماليةد.عادل أحمد حشيش.  •
  بيروت  دوب سنة   دار النهضة العربيةالمالية العامة والسياسة المالية د. عبد المنعم فوكي.  •

 صفحة. 559نشر 
  2003  دوب دار نشر  الج ائر  لجباية، الجمارك، أمالك الدولةالجباية، شبه اأ . سعيد بن عيسى.  •

 صفحة. 345
 صفحة. 372  2001  منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت المالية العامةد. فوكت فرحات   •
 صفحة. 190  2003لنشر  الج ائر    دار القصبة لأموال البلدياتد. رحماني الشريف.  •
المالية العامة )النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية عال. د. محمد الصغير بعلي  يسري أبو ال •

 صفحة. 160  2003  دار العلوم  الج ائر  العامة(
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انية العامة اقتصاديات المالية العامة "النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميز محمد عباس محركي.  •
 صفحة. 794  2003  ديواب المطبوعات الجامعية  الج ائر  للدولة"

  منشورات بغدادي  الج ائر  دوب 2003 1992اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة أ. ناصر مراد.  •
 صفحة. 157سنة نشر  

 صفحة. 298 1984بيروت  ،   دار النهضة العربيةالمالية العامةد. عبد المجيد دراك.  •
 صفحة. 328   2005  المؤسسة الحديثة للكتاب  ليبيا  المالية العامةفاطمة السويسي.  •
 صفحة. 583  2007  دار الحامد  األردب  المالية العامةعادل فليح العلي.  •
 صفحة. 363  2003  دار وائل  األردب  المالية العامةغاكي عبد الركاق النقاش.  •
  أسس و،واعد تدبير المي انية العامة ومرا،بتها  دوب دار النشر  المالية العامةعبد النبي اضريف.  •

 صفحة. 161  2007غرب  الم
 387  2005  دار وائل  األردب  أسس المالية العامةأحمد كهير شامية. و  خالد شحادة الخطيب •

 صفحة.
 صفحة. 352  2003لطباعة والنشر  مصر    الفتح لمبادئ المالية العامةكينب حسين عوض هللا.  •
 صفحة. 505  0420  دار الجامعة الجديدة  مصر  أصول اإلقتصاد العاممجدي شهاب   •
 656  1996  الطبعة السابعة  منشورات جامعة دمش   المالية العامة والتشريع الماليعصام بشور.  •

 صفحة.
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 الخامسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 التوثيق والمحفوظاتالمادة: 

  :عليميةاألستاذ المسؤول عن الوحدة الت
  على المادة: األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

 ( ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر) 
 

و توثيق وهإلدارة العامة لالمهام الرئيسية تهدف دراسة هذه المادة لتعريف الطالب بأحد أهم 

ئق والمستندات تصوير الوثاوتبويب الوثائق اإلدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير االستفادة منها، و

 .في شكل مصغرات فلمية وأقراص ضوئية ووضعها
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 تلقى الطالب معارف حول نظرية التنظيم اإلداري في الجذع المشترك

 محتوى المادة:

  اإلداري  تعريف التوثي 
 أهميته  أدواته ووسائله   

 والمحفوظات وهواجس األمن والمحاف ة عليه  اإلداري التوثي  
 ن م معالجة واسترجاع الوثائ . 

 العمليات الفنية -
 التصنيف -
 التحليل -
 الفهرسة -
 التكشيف -
 المكن  -

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

 1982االنشاءاالداري، الشركة الوطنية للنشرو التوزيع، بد الغني بن منصور: المرشد العملي في ع -
 الجزائر

 منصور عوارم : المرشد في المراسالت االدارية. -

 عبد القادر خالد: المراسالت ووثائق المعامالت االدارية -

الرويبة،  2007و االشهار، رشيد حباني: دليل تقنيات التحرير االداري و المراسالت، دار النشر  -
 الجزائر

 ، باب الواد، الجزائر 2005ود برادمة: مميزات المراسالت و الوثائق االدارية، دار المعرفة ، ميل -

 االردن -، عمان1997فايز الزعبي و محمد ابراهيم: أساليب االدارة، دار المستقبل للنشر و التوزيع،  -
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 لخامساالسداسي: 

 المنهجيةالوحدة التعليمية: 
 تقنيات االستشارةالمادة:

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  على المادة: األستاذ المسؤول

 

 أهداف التعليم:
 من حيث هياإلدارية  االستشاراتيهدف تعليم هذه المادة لتمكين الطالب من المعارف المتعلقة ب

في المقام األول من خالل تحليل المشاكل   عدة الشركات والمؤسسات على تحسين عملهاممارسة لمسا
يمكن للمن مات أب تستفيد من خدمات   التن يمية والهيكلية القائمة ووضع خطط تحسين لهذه الشركات .

تكوب  ة نويفترض اببمافي ذلك الحصول على نصيحة خارجياألسبابلعدد من  اإلدارةاالستشاريين في مجال 
مهارات   التغيير التن يمي مجال إدارةفي .الخبرات المتخصصه لالستشاريين إلىموضوعيةت وتكوب مدخل 

 .تطبي  التكنولوجيا وتطوير االستراتيجيات او تحسين الخدمات التشغيلية  تحليل العمليات  التدريب وتطويرها

 لمعارف المسبقة المطلوبة :ا 

 يم اإلداري واألعمال اإلدارية خالل تكوينه في الجذع المشتركدراسة مقياسي التن  بسب  للطال
 محتوى المادة:

 الحاجة لمهنة االستشارات اإلدارية
 بعض مشكالت مهنة االستشارات اإلدارية 

 متطلبات تأهيل المستشار اإلداري 
 ةمتطلبات االستشار 
 ةياتالمؤسس ةمتطلبات االستشار 

 ارات اإلدارية تن يم مهنة االستش
 القانوني للمهنة   يمالتن

 تهاارسممضوابط االستشارة و أدا   ىالر،ابة عل
 االستشارة اإلداريةجوانب أخرى في تن يم 

 متواصلطريقة التقييم:
 إلخت كتب ومطبوعات   موا،ع انترنت ن المراجع: 

 ت : إدارة االستشارات.2005نادر أبو شيخة ن -
 االستشارة اإلدارية.محمد شاكر عصفور: أسس  -
 العمل االستشاري. ياتأخالق -
 ندوات ومؤتمرات : ن م ومهارات استشارات تحسين األدا . -
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 محمد شاكر عصفور : أصول التن يم واألساليب . -
 فتحي كيتوب: عوامل نجال الخدمة االستشارية. -
 االستشاري عبدالع ي  مخيمر: تجارب العمل  -
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 رة عامةإدا :الليسانسعنوان 
 الخامسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 الرقابة اإلداريةالمادة: 

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 على المادة: األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

 ( في ثالثة أسطر على األكثر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، ذكر) 
 

وظيفة رابعة التي يعتبرها البعض لرقابة تمكين الطلبة من ادراك المفاهيم األساسية حول وظيفة ا

على قياس نتائج بين الوظائف اإلدارية الرئيسية تقع في نهاية مراحل النشاط اإلداري حيث تنطوي 

طائهم بغرض التأكد من أن الخطط أعمال المرؤوسين لمعرفة أماكن االنحرافات وتصحيح أخ

المرسومة قد نفذت وأن األهداف الموضوعة قد حققت على أكمل وجه، ويتضح من ذلك بأن 

لو كما أن لها صلة قوية بوظيفة التخطيط، ف، للرقابة عالقة وثيقة بنتائج العاملين في المشروع

أحسن وجه فإنها دون شك ال  تمكنت اإلدارة من القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة على

تزال تفتقر إلى وظيفة للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق األهداف المنشودة أال وهي وظيفة 

 .الرقابة
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 ب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطال) 
 

 محتوى المادة:
 

 وم الرقابة اإلدارية،مفه -

 أهمية الرقابة اإلدارية،   -

 أدوات الرقابة اإلدارية،  -

 سبل تفعيل الرقابة اإلدارية،  -

 تقييم الرقابة اإلدارية -
 

 طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 سادسالالسداسي: 

 األساسيةالوحدة التعليمية: 
 قانون الوظيفة العموميةالمادة: 

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  على المادة: األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

 ( ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر) 
 

كين الطالب من دراسة النظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة السيما حقوق و واجبات تم

 .األساسية للوظيفة العامة  والمبادئ الموظف العام
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 صف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  و) 
 

 المادة:محتوى 

 مفهوم الوظيفة العامة: 

 أنظمة الوظيفة العامة -

 طبيعة العالقة بين الموظف والدولة -

 مصادر الوظيفة العامة( -

 الوظيفة العامة(الحياة المهنية في الوظيفة العامة: )الدخول في  -
 حقوق وواجبات الموظف -
 النظام التأديبي للموظف العام -

 نهاية المسار المهني للموظف -
 

 امتحان التقييم: طريقة
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 السادسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: األساسية
 الموارد البشرية المادة: التدريب وتنمية

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  على المادة: األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

 ( ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر) 
 

يهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بالدور التنظيمي واالستراتيجي ألخصائي التكوين والتدريب 

ساليب التدريب والتنمية، والتعرف غلى طرق وأوعالقة أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرية ب

ومناهج تقدير االحتياجات التدريبية في اإلدارات العمومية وتخطيط وإدارة األنشطة التدريبية 

 وأساليب قياس وتقييم كفاءة وفعالية البرامج التدريبية النوعية والكمية. 

لتدريب ومفهوم المسار كما تهدف إلى استعراض طرق وأساليب التدريب ومناقشة سياسات ا

الوظيفي، أساليب بناؤه وبناء المسار التدريبي المبني على األداء والقدرات والكفاءة، وأساليب ربط 

 المسار الوظيفي بالمسار التدريبي في اإلدارات العمومية.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 األكثر(  ا التعليم، سطرين على وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذ) 
 

 محتوى المادة:
 

 مفهوم التدريب والتكوين االداريين، 

 أهمية التكوين والتدريب المستمرين في تجويد عمل الكوادر االدارية، 

 سبل تنمية الموارد البشرية ومقوماته،

 أهمية التربصات العملية في ترقية أداء المورد البشري وكفاءته. 
 

 قييم:طريقة الت
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 سادسالالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: األساسية
 2أساليب التسيير القطاعي المادة: 

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  على المادة: األستاذ المسؤول

 هداف التعليم:أ
 ( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر على األكثر) 
 

المعارف التي يحتاجها أثناء حياته المهنية وهي تهدف دراسة هذه المادة لتعريف الطالب بأحد أهم 

 .آليات التسيير
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 ط اإلداري واألعمال اإلدارية أثناء تكوينه في الجذع المشتركمفاهيم حول النشادرس الطالب 

 
 محتوى المادة:

 

 مدخل مفاهيمي للتسيير 
 التسيير القطاعي

 للتسييرألساليب العامة إلدارة ا
 تقييم األساليب المختلفة للتسيير 
 عناصر التسيير القطاعي الفعال

 
 امتحانطريقة التقييم:

 
 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت، تبك) المراجع: 

 

 .محمد خليل  عبد الحميد أحمد  منى عبد السالم  مراقبة التسيير في المؤسسة .1
ت في تفعيل أدوات مراقبة التسيير IAS/IFRS)رابح بو ،ردة  محادعريوة  أثر المعايير المحاسبية الدولية .2

  JEFRمجلة البحوث اال،تصادية والمالية  فيلتحسين األدا  في المؤسسات اال،تصادية  هذا المقال منشور 
والمالية  اال،تصاديةمجلة علمية محكمة نصف سنوية متخصصة في نشر األبحاث األصيلة في العلوم 

  جواب 1تصدرها كلية العلوم اال،تصاديةوالعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة أم لبوا،ي  الج ائر  العدد 
2014. 

م المعلومات المحاسبي في مراقبة التسيير حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بواد  احاد ،ويدر ،رين  دور ن .3
 اال،تصاديةت  مذكرة ماجستير في علوم التسيير  تخصص إدارة أعمال  كلية العلوم ECDEالشلف ن-سلي

 .2007وعلوم التسيير  جامعة حسيبة بن بو على  الشلف  الج ائر  
 .2000  دار وائل للطباعة والنشر  األردب  أحمد حسن ظاهر  المحاسبة اإلدارية .4
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طويل رشيد  تسيير وتحليل األموال العمومية دراسة حالة: خ ينة والية تلمساب  مذكرة ماجستير  تخصص  .5
  التسيير والعلوم التجارية  جامعة ابي بكر اال،تصاديةالقرار  كلية العلوم  تخاذوإستراتيجيةاالمن مة  التد،ي  

 .تلمساب  بدوب سنة بلقايد  الج ائر 
عميروش بوشالغم  شروط تطبي  ن ام مراقبة التسيير بالمؤسسات الصحية العمومية في الج ائر  هذا  .6

  واالجتماعيةتصدرها كلية العلوم اإلنسانية  المقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانية  مجلة دولية محكمة
 .2014مبر   ديس42جامعة محمد بوضياف  المسيلة  الج ائر  العدد 

محمد الصغير ،ريشي  وا،ع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هذا المقال منشور في مجلة  .7
والتجارية وعلوم التسيير   تصاديةاال،الباحث  مجلة محكمة دورية علمية دولية متخصصة في العلوم 

  9،اصدي مربال  ور،لة  الج ائر  العددوالتجارية وعلوم التسيير  جامعة  اال،تصاديةتصدرها كلية العلوم 
2011. 

في ،طاع  ABCمحمد الخطيب نمر  هواري سويسي  محاولة تطبي  ن ام التكاليف المبني على األنشطة  .8
سرير بور،لة  هذا المقال منشور في مجلة أدا   2000،امة الجامعية دراسة حالة اإل –الخدمات الجامعية 

نصف سنوية  متخصصة في األبحاث والدراسات ذات الصلة بأدا   المؤسسات الج ائرية  مجلة محكمة
والحكومية  تصدرها جامعة ،اصدي مربال  ور،لة  الج ائر   اال،تصاديةالمؤسسات والمن مات والقطاعات 

 .2013  4العدد
ة في أسعد مبارك حسين  استخدام ن ام التكلفة على أساس النشاط لقياس وتخصيص التكاليف المشترك .9

 هذا المقال منشور في مجلة جامعة البحر األحمر  جامعة البحر األحمر الخدمات المينائية،طاع 
 . 2013 ديسمبر  4 السوداب العدد 

ت TCالتكامل بين أسلوبي التكلفة المستهدفة ن خالد محمد أحمد عبد هللا  فتح الرحماب الحسن منصور  .10
حالة:  ستراتيجية لتحديد تكلفة إنتاد الكهربا ن دراسةتكأدوات إلدارة التكلفة اإلABCوالتكلفة وفقا للنشاط ن

  مجلة محكمة نصف اال،تصاديةالشركة السودانية للتوليد الحراريت  هذا المقال منشور في مجلة العلوم 
تصدر عن عمادة البحث العلمي  جامعة السوداب للعلوم والتكنولوجيا  العدد  اال،تصادسنوية متخصصة في 

1  2015. 
طة في الشركات الصناعية في األردب  د هديب  ن ام محاسبة التكاليف المبني على األنشعمر محم .11

  أطروحة دكتوراه في المحاسبة  كلية العلوم -التطبي  ونموذد مقترل للقياس –وعال،ته باألدا  المالي 
 .2009المالية والمصرفية  عماب  األردب  

ت في ABCن ام التكاليف المبني على األنشطة ن كينب جبار يوسف  هيفا  عبد الغني عودة  أهمية .12
قرارات اإلدارية ندراسة حالةت  هذا المقال منشور في مجلة بابل  مجلة علمية محكمة فصلية متخصصة ال

 .2014  4  العدد 22في العلوم اإلنسانية  تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية  جامعة بابل  العراق  المجلد
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 عامة إدارة :الليسانسعنوان 
 سادسالالسداسي: 

 التعليمية: األساسيةالوحدة 
 العالقات العامة في اإلدارةالمادة:

  :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
  على المادة: األستاذ المسؤول

 
 أهداف التعليم:

 ( في ثالثة أسطر على األكثرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،  ذكر) 

التعرف على المفاهيم المختلفة لموضوع العالقات العامة، أهمية هذا المفهوم واألسس الفكرية 

ة في الجهاز واالجتماعية له، وتطور العالقات العامة داخل المنظمة وخارجها ونظم العالقات العام

 يم الشفافية.الحكومي واإلداري الجزائري ودور العالقات العامة في تدع
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  ) 
 

 محتوى المادة:

 العالقات العامة، مهارات القيادة،

 تماعات،تسيير االج 

 التفاوض،  

 حل المشكالت، 

 التسيير الفعال، 

 المرافقة،

 صال،االت 

 تحليل المعلومات. 
 

 طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 السادسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: المنهجية

 المادة:تسيير قواعد البيانات
 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية:

  ول على المادة:األستاذ المسؤ 
 أهداف التعليم:

A la fin de ce module, les apprenants seront capables de créer et gérer une Base 
de Données sur MS Access. 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

Pour suivre ce module, il est nécessaire d’avoir les connaissances fondamentales 
de l’informatique. 

 محتوى المادة:
1. Base de données : définition et notions de base 

2. Composant d’une base de données 

3. Gestion d’une base de données ACCESS. 

4. Exploitation d’une base de données ACCESS. 

 متواصل + امتحابطريقة التقييم:
 إلخت ع انترنت كتب ومطبوعات   موا،ن المراجع: 

Pierre, R. (2008). Microsoft Access 2007 : les cahiers d'exercices. Edition INI. 
Rémy, L. (2017). Mieux maîtriser Access : Un outil de familiarisation à la base de 
données Access. Edition Remylent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

 إدارة عامة :الليسانسعنوان 
 السادسسداسي: ال

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 المادة:التربص الميداني والتقرير النهائي

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 على المادة: األستاذ المسؤول

 أهداف التعليم:
 يُمكن الطالب من: الميدانيإجراء تربص ميداني على مستوى مؤسسات التربص 

 خصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التي يمكن أن تعترض طريقه المهني.التعرف والتقرب أكثر من ت -

 االستباقية والتي تدفع به نحو النجاح والتفوق المهني.تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقديم بعض الحلول  -

 جعل الطالب أكثر تمرسا على ممارسة مهنته في ميدان تخصصه وبشكل علمي ومنهجي. -
 :ة المطلوبةالمعارف المسبق

 معرفة القواعد األساسية للتخصص والتنظيمات والقوانين المختلفة المعمول بها ميدانياً.

 المادة:محتوى 
 يقوم الطالب بالتنسيق مع المشرف في المؤسسة باجراء حصص تطبيقية ثم يتم تقييمه نهاية السداسي.

 طريقة التقييم: 
التربص ثم يتم تقييم الطالب وفق استمارة تتضمن مجموعة من  المتابعة الدائمة من طرف المشرف في مؤسسة

حديدها فريق التكوين بالتنسيق مع الهيئات العلمية ثم ترسل المعايير والمؤشرات والكفاءات المستهدفة يقوم بت
من الى المؤسسة المستقبلة قصد تقييم الطالب، ثم يتم النظر والتحقيق من مدى مطابقة العالمة نهاية السداسي 

 طريق لجنة من األساتذة المتخصصين.

 
 إدارة عامة :الليسانسعنوان 

 السادسالسداسي: 

 الوحدة التعليمية: المنهجية
 المادة: مذكرة نهاية التخرج

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية
 على المادة: األستاذ المسؤول

 أهداف التعليم:
 ته ميدانيا على مستوى مؤسسات التربص الميداني  يُمكن الطالب من:إنجاز مشروع بحث ومتابع

 تخصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التي يمكن أن تعترض طريقه المهني.التعرف والتقرب أكثر من  -

 تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقديم بعض الحلول االستباقية والتي تدفع به نحو النجاح والتفوق المهني. -

 جعل الطالب أكثر تمرسا على ممارسة البحث في ميدان تخصصه وبشكل علمي ومنهجي. -
 قة المطلوبة :المعارف المسب

 معرفة القواعد األساسية للتخصص والتنظيمات والقوانين المختلفة المعمول بها ميدانياً. -

 االطالع على بعض الدراسات السابقة والمشابهة لتعزيز موضوع بحثه. -

 مناهج البحث العلمي المختلفة حسب طبيعة البحث. االطالع على -

 اإلحصائية التي تساعده على التفسير والتنبؤ.االطالع على مختلف المناهج  -
 محتوى المادة:

 الجانب النظري -

 الجانب الميداني -

 المتابعة الدائمة من طرف المشرف ومناقشة بحث عن طريق لجنة من أساتذة.طريقة التقييم: 

 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة في المكتبةغة العربية: المراجع بالل
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة في المكتبةألجنبية: المراجع باللغات ا


