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 كلية الحقوق والعلوم السياسية2 جامعة محمد ملين دباغين سطيف:املؤسسة
2021 -2020 : املوسم الجامعي/  إدارة وتسييرالجماعات املحلية:عنوان املاستر

 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

-1

السداسي األول:
وحدة التعليم

الحجم
الساعي
السداسي
16-14
أسبوع

وحدات التعليم األساسية

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل األرصدة

محاضرة

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

عمل شخصي

المادة  :1مبادئ التنظيم اإلداري المحلي

 216سا

 09سا

 4.5سا

/

 4.5سا

12

 72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

المادة  :2البلدية (التنظيم والمهام)

72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

%45

 72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

%45

%55

48سا

03سا

/

/

1.5سا

03

05

/

/

 48سا

03سا

/

/

1.5سا

03

05

%45

%55

المادة  :1قانون اإلدارة اإللكترونية

 96سا

06سا

/

/

 03سا

04

06

/

/

48سا

03سا

/

/

1.5سا

02

03

%20

%80

المادة  :2التسيير العمومي الحديث

 48سا

03سا

/

/

1.5سا

02

03

%20

%80

 24سا

1.5سا

/

1.5سا

01

01

/

/

 24سا

 1.5سا

/

1.5سا

01

01

%100

/

/

10.5سا

20

30

/

/

المادة :3قانون التعمير

وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث في العلوم القانونية
وحدات التعليم االستكشافية

وحدة التعليم األفقية
المادة  :1مصطلحات قانونية
مجموع السداسي 1

384سا

19.5سا 4.5سا

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية /املوسم الجامعي2021-2020 :

متواصل

امتحان

18

/

/

%45

%55
%55

السداسي الثاني:
الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

عمل
شخصي

 216سا

 09سا

 4.5سا

/

 4.5سا

12

المادة  :1المرافق العمومية المحلية

 72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

المادة  :2الوالية (التنظيم والمهام)

72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

%45

المادة  :3الموارد البشرية اإلقليمية

 72سا

03سا

1.5سا

/

1.5سا

04

06

%45

%55

المادة  :1منهجية التحرير اإلداري (العرائض والعقود)

 48سا

 03سا

/

/

 3سا

03

05

/

/

24سا

1.5سا

/

/

1.5سا

02

03

%100

/

المادة  :2إعالم آلي

24سا

1.5سا

/

/

 1.5سا

01

02

%100

/

 96سا

06سا

/

/

 3سا

04

06

/

/

المادة  :1الفساد وأخالقيات العمل

48سا

03سا

/

/

1.5سا

02

03

%20

%80

المادة  :2التنمية المحلية المستديمة

 48سا

03سا

/

/

1.5سا

02

03

%20

%80

 24سا

1.5سا

/

/

 1.5سا

01

01

/

/

 24سا

 1.5سا

/

/

 1.5سا

01

01

%100

/

/

 12سا

20

30

/

/

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية

وحدات التعليم المنهجية

وحدات التعليم االستكشافية

وحدة التعليم األفقية
مصطلحات قانونية
مجموع السداسي 2

384سا

الحجم الساعي األسبوعي

19.5سا 4.5سا

نوع التقييم

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

المعا
مل

األرصدة

18

/
%45

%55
%55

متواصل

امتحان

/

- 3السداسي الثالث:
الحجم

الحجم الساعي األسبوعي

الساعي

وحدة التعليم

نوع التقييم

السداسي

المعامل

16-14

محاضرة

أعمال

أسبوع

أعمال

األرصدة
متواصل

امتحان

عمل

18

/

/

%45

%55
%55

موجهة

تطبيقية

شخصي

 216سا

 09سا

 4.5سا

/

 4.5سا

12

المادة  :1المالية المحلية

 72سا

03سا

1.5سا

/

 1.5سا

04

06

المادة  :2قانون الصفقات العمومية

72سا

03سا

1.5سا

/

 1.5سا

04

06

%45

المادة  :3المسؤولية اإلدارية

 72سا

03سا

1.5سا

/

 1.5سا

04

06

%45

%55

وحدات التعليم المنهجية

 48سا

 03سا

/

/

 3سا

04

06

/

/

المادة :1منهجية التعليق على األحكام ،االستبيان ومعالجة االحصائيات

24سا

1.5سا

/

/

1.5سا

02

03

%100

/

المادة :2علم النفس البيداغوجي

24سا

1.5سا

/

/

 1.5سا

02

03

%100

/

 96سا

06سا

/

/

 3سا

04

06

/

/

48سا

03سا

/

/

 1.5سا

02

03

%20

%80

 48سا

03سا

/

/

 1.5سا

02

03

%20

%80

360سا

 18سا

 4.5سا

/

10.5سا

20

30

/

/

وحدات التعليم األساسية

وحدات التعليم االستكشافية
المادة  :1قانون تهيئة اإلقليم

المادة  :2قانون المحاسبة العمومية
مجموع السداسي 3

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 - 4السداسي الرابع:
الميدان :الحقوق والعلوم السياسية
شعبة :العلوم القانونية واإلدارية
التخصص :قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية

الحجم الساعي
األسبوعي
3
ملتقى
5
التربص
*42
مذكرة نهاية الدراسة
750
مجموع السداسي 4
*بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى

المعامل

األرصدة

1
1
1
3

2
4
24
30

 - 5حوصلة شاملة للتكوين:

حسوت
محاضرة
أعمال موجهة
أعمال تطبيقية
عمل شخصي
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل وحدة تعليم

األساسية

المنهجية

االستكشافية

األفقية

405
202.30
/
742.30
1350
54

90
90
/
472.30
652.5
27
22.5
%

135
/
/
472.30
607.3
06

67.30
/
/
472.30
539.6
3

ملتقى+
مذكرة
/
/
/
750
750
30

%05

%2.5

%25

%45

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية /املوسم الجامعي2021-2020 :

المجموع
697.5
292.5
/
2909.2
3149.4
120
%100

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :01مبادئ التنظيم اإلداري المحلي

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:

الغرض األساسي من دراسة هذه المادة هو تعمق الطالب في نظرية التنظيم اإلداري والتحكم المعرفي

في األسس الفقهية لتنظيم الجماعات المحلية ،مع متابعة التطورات المفاهيمية التي طرأت على مبادئ التنظيم
المحلي.
المعارف المسبقة المطلوبة:
سبق للطالب أن تعرض لمبادئ التنظيم اإلداري في مادة القانون اإلداري بصفة موجزة في مرحلة
الليسانس تخصص قانون عام ،لكن بدون تعمق في فهم أسس التنظيم اإلدارة المحلية.

محتوى المادة
*المحور األول :مدخل مفاهيمي

 مفاهيم المركزية والالمركزية وعدم التركيز وعالقتها بالحكم المحلي. التمييز بين الحكم المحلي واإلدارة المحلية مفهوم الحكم المحلي ومقوماته.*المحور الثاني :فلسفة وأهداف الحكم المحلي

 -فلسفة الحكم المحلي.

 مقومات وأركان الحكم المحلي. العوامل المؤثرة في الحكم المحلي.*المحور الثالث :التوجهات الحديثة للحكم المحلي

 تطور مفهوم الالمركزية وتعزيز استقاللية الجماعات المحلية (دراسة مقارنة) تعزيز دور الجماعات المحلية في ظل مفهوم التنمية المستديمة ظهور مفهوم التكامل ومفهوم الحكم الراشد المحلي.املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

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

 1ـ الزعبي خالد( ،مفهوم األقاليم التنموية في إطــار الالمركزيــة اإلداريــة المعامـرة) ،مداخلــة بمــؤتمر
استراتيجيات وأولويات تعزيز الحكم المحلي في الوطن العربي ،يوم  10-08أفريــل  ،2008جامعــة
اليرموك ،األردن.2008 ،
 2ـالطعامنة محمــد محمــود ،عبــد الوهــاح ســمير محمــد ،الحكــم المحلــي فــي الــوطن العربــي واتجاهــات
التطوير ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.2005 ،

3ـ الطماوي سليمان محمد سليمان ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار الفكر العربي.1975 ،

4ـ أن ـ ــس جعف ـ ــر قاس ـ ــم ،أس ـ ــس التنظ ـ ــيم اإلداري واإلدارة المحلي ـ ــة ف ـ ــي الج ازز ـ ــر ،د ،م ، ،الج ازز ـ ــر،
.1988
5ـ أنس محمد جعفر ،ديمقراطية اإلدارة المحلية الليبرالية واالشتراكية ،د،م ، ،الجزازر.1985 ،

6ـبخوش مصطفى( ،بديل الحكم الجهوي في ظــل العولمــة) ،مداخلــة بمــؤتمر اســتراتيجيات وأولويــات
تعزي ــز الحك ــم المحل ــي ف ــي ال ــوطن العرب ــي ،ي ــوم  10-08أفري ــل ،2008جامع ــة اليرم ــوك ،األردن،
.2008

7ـ بعلـ ـ ـ ــي محمـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ــغير ،قـ ـ ـ ــانون اإلدارة المحليـ ـ ـ ــة الجزازريـ ـ ـ ــة ،دار العلـ ـ ـ ــوم للن ـ ـ ـ ــر والتو يـ ـ ـ ــع،
الجزازر.2004،

08ـقودال جور  ،دلقولقية بيار ،القانون اإلداري ،2 ،ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعيــة
للدراسات والن ر والتو يع ،ط ،1لبنان.2001،
ـ شيهوح مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م ، ،الجزازر09.1986،

10ـ موس ــى مص ــطفى محم ــد ،التنظ ــيم اإلداري ب ــين المركزي ــة والالمركزي ــة ،الهي ــة المص ـرية العام ــة
للكتاح ،مصر.1992 ،

- Aubin Emmanuel, Roche la therine, Droit de la nouvelle décentralisation, gualimo éditeur, Paris,
2005.
-BenakzouhChabanne,)GouvernanceTerritorialeetdécentralisation(,Revue
algérienne
N°01,
Alger,2005.
- Chevalier Jacques, l’état post modern, 2édition, librairie générale de droit et de jurisprudence,
Paris, 2004.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :02البلدية (التنظيم والمهام)

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:
يرمــي التكــوين فــي هــذه المــادة إلــى تزويــد الطالــب بالمعلومــات والمعــارا المتعلقــة بــالتنظيم الــوظيفي
للبلدي ــة باعتباره ــا الجماع ــة اإلقليمي ــة القاعدي ــة ،والخصوم ــيات الت ــي تتملي ـز به ــا م ــن حي ـ
وخامة بعد مدور قانون البلدية الجديد.

التنظ ــيم

المعارف المسبقة المطلوبة:

يفترض في المترشح معرفته المسبقةالسطحيةبالتنظيم الهيكلي والوظيفي للبلدية ،خالل تكوينه في

ليسانس العلوم القانونية في مادة القانون اإلداري فصل التنظيم اإلداري.

محتوى المادة:

المحور األول :التنظيم الهيكلي البلدي

* /المجلس ال عبي البلدي.

* /رزيس المجلس ال عبي البلدي.
* /إدارة البلدية
المحور الثاني :مهام البلديات
 -مهام محلية

 مهام وطنية -عجز البلديات عن أداء مهامها وأثره على التنمية

المراجع
 بعلي محمد الصغير ،قانون اإلدارة المحلية الجزازرية ،دار العلوم للن ر والتو يع ،الجزازر،.2004
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 سرياك لحسن ،المهام التقليدية للجماعات المحلية ،موفم للن ر ،الجزازر.1998 ،ـ سعودي محمد العربي ،المؤسسات المركزية والمحلية في الجزازر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزازر.2006 ،
ـ شرا عبد العليم عبد المجيد ،إسقاط عضوية أعضاء المجالس ال عبية المحلية ،جامعة القاهرة،

من ورات جامعة بني سويف ،بدون تاريخ ن ر.

ـ شيهوح مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م ، ،الجزازر.1986 ،

 -لباد نامر ،القانون اإلداري ،د ،م ، ،الجزازر.2001 ،

 أودية مياسة ،الفعالية اإلدارية في اإلدارة المحلية الجزازرية ،مذكرة ماجستير ،الجزازر.2008 ، إي يودن العربي ،البلدية مهام ومالحيات واقع وآفاق ،حلقـة دراسية بالمدرسة الوطنيـة لإلدارة،.1999
 شيهوح مسعود( ،اختصامات الهي ات التنفيذية للجماعات المحلية) ،مجلة الفكر البرلماني،العدد  ،2مارس.2003 ،
ـ مزياني فريدة( ،اإلطار القانوني للجماعات المحلية :واقع وآفاق) ،مجلة العلوم اإلنسانية ،عدد،24
ديسمبر ،قسنطينة.2005،
-FrierPierreLaurent,Précisdedroitadministratif,Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006.
-Gohin Olivier, Institutions administratives, L.G.D.J ,2 édition, 1995.
-Lachaune Jean François,Politiques locales : la commune,3 édition, Librairie générale de droit et
de jurisprudence. L.G.D.J, Paris, 2007.
- Laxmikanth M, public administration, Tata McGraw Hill private limited, New Delhi, 2011.
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :03قانون التعمير

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:

تستهدا دراسة هذه المادة عرض مختلف المبادئ واإلجراءات التي تضمنها قانون التعمير ومختلف الرخص

واالجا ات التي جعلها القانون من مالحيات المنتخب المحلي .ويثير هذا المقياس العديد من اإلشكاالت
القانونية والعملية ،لذلك فهو يمتا بطابعه الميداني البحت.

المعارف المسبقة المطلوبة :يفترض في الطالب أنه ألم ببعض المبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام العقاري من خالل
تكوينه في الليسانس .لكن تبقى المادة جديدة نسبيا.

محتوى المادة:

 التطور التاريخي لإلطار القانوني لنظام التهيئة والتعمير في الجزائر -صالحيات البلدية في مجال البناء والعمران

أ -المخطط التوجيهي للتهي ة والتعمير:
ح -مخطط شغل األراضيPos:

ـ مالحيات رزيس المجلس ال عبي البلدي في مجال البناء

 صالحيات الوالية في مجال البناء والعمرانالمراجع:
-جبار عبد المجيد( ،التنظيم الالمركزي للمدينة الكبيرة :المدينة الكبيرة في البلدية) ،المجلة الجزازرية للعلوم

القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد .1998 ،03

-القانون  25-90المؤرخ في  1990-11-18المتعلق بالتوجيه العقاري ، ،ر .49،والقانون  29-90المؤرخ

في  1990/12/01المتعلق بالتهي ة والتعمير ، ،ر52.

 -قانون  30-90المؤرخ في 1990/12/01المتعلق باألمالك الوطنيـة ، ،ر .52،والمرسوم التنفيـذي -91

 455المؤرخ في  1991/11/23المتعلق بجرد األمالك الوطنية ، ،ر.60.

 -المرسوم الت ريعي رقم  07-94المؤرخ في  1994/05/18المتعلق ب روط اإلنتا المعماري وممارسة مهنة

المهندس المعماري،

ر2001 .32.
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01منهجية البحث في العلوم القانونية

الرصيد05 :
المعامل03 :

أهداف التعليم

تمك ــين الطال ــب م ــن خ ــالل د ارس ــة مختل ــف م ارح ــل البحـ ـ

العلم ــي ومناهج ــه م ــن ممارس ــة أس ــاليب

التحليـ ــل والمقارنـ ــة واالسـ ــتنتا والنقـ ــد وتقـ ــديم البـ ــديل ،بمعنـ ــى محاولـ ــة اكسـ ــابه ال خصـ ــية القانونيـ ــة
المستقلة ،وذلك بتمكينه من اال نتقال من القراءة األفقية إلى القراءة العمودية العميقــة ثــم إلــى الت مــل،

ومن مجرد تطبيق المنهج الومفي إلى المــنهج التحليلــي والمقــارن وميرهــا مــن المنــاهج التــي تتطلــب
تحقق االستيعاح والسيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البح

العلمية المختلفة .كل ذلك من اجل تتويج مساره التكويني ببح

العلمي بعيــدا علــى الم ارجــع

علمي موضوعي ودقيق.

المعارف المسبقة المطلوبة
سبق للطالب د ارســة منــاهج العلــوم القانونيــة فــي مرحلــة الليســانس ،باإلضــافة إلــى تمكنــه مــن الناحيــة
الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.
المحور األول :مفهوم البحث العلمي
 -تعريف البح

العلمي

 -خصازص البح

العلمي

 مراحل تطور البح -أنواع البح

محتوى المادة

العلمي

العلمي

المحور الثاني :مراحل إعداد البحث العلمي
 -مرحلة اختيار الموضوع

 مرحلة جمع المصادر والمراجع -مرحلة تقسيم وتبوح الموضوع

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 مرحلة تخزين المعلومات مرحلة القراءة والتفكيرفي شكله األخير

 مرحلة الكتابة والتحرير ووضع البحالمحور الثالث :مناهج البحث العلمي
 -المناهج الرئيسية

• المنهج االستداللي
• المنهج التاريخي
•

المنهج الجدلي

• المنهج التجريبي
 المناهج الفرعية• المنهج التحليلي
• المنهج المقارن
• المنهج الومفي
• منهج دراسة الحالة
• المقابلة واالستبيان

قائمة المراجع والمصادر

 -أحمــد اب ـراهيم عبــد الت ـواح ،أمــول البح ـ

العلمــي فــي علــم القــانون ،مناهجــه ومفترضــاته ومصــادره ،دار

الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2009 ،
 حلم ــي محم ــد الحج ــار ،ارن ــي حلم ــي الحج ــار ،المنهجي ــة ف ــي ح ــل الن ازع ــات ووض ــع الد ارس ــات القانوني ــة،من ورات الحلبي الحقوقية.2010 ،
 سليمان شريفي ،المنهجية في العلوم القانونية ،مطبعة  ،Juris-Comط.2008 ،1- -عبد القادر ال يخلي ،قواعد البح

القانوني ،دار الثقافة للن ر والتو يع ،عمان ،األردن.2010 ،

 عكاشة محمد عبد العال ،سامي بديع منصور ،المنهجية القانونية ،من ورات الحلبي الحقوقية.2008 ، -عمار بوحوش ،محمد محمـود الـذنيبات ،منـاهج البحـ

العلمـي وطـرق إعـداد البحـو  ،ديـوان المطبوعـات

الجامعية.2007 ،
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العلمي وتطبيقاتها فـي ميـدان العلـوم القانونيـة واإلداريـة ،ديـوان المطبوعـات

 عمار عوابدي ،مناهج البحالجامعية ،ط.1999 ،3-

 فرحات حرشاوي وآخرون ،منهجية اعداد االمتحانات والمناظرات في القانون العام ،مخبر قانون العالقاتالدولية واألسواق والمفاوضات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،مركز الن ر الجامعي.2008 ،
 -فاضلي ادريس ،الوجيز في المنهجية والبح

العلمي ،ديوان المطبوعات الجامعية.2010 ،

 فايز محمد حسين ،أحمد أبو الحسن ،من ورات الحلبي الحقوقية ،ط.2011 ،1- مسعد عبد الرحمان يدان ،مناهج البح -موريس أنجرس ،منهجية البحـ

العلمي في العلوم القانونية ،دار الكتاح القانوني2009 ،

القـانوني فـي العلـوم االنسـانية ،تـدريبات عمليـة ،ترجمـة بو يـد مـحراوي،

كمال بوشرا ،سعيد سبعون ،دار القصبة للن ر.2006 ،
-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.
-Eric Geerkens, 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.

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
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اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :01قانون اإلدارة اإللكترونية

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:
تستهدا دراسة هذه المادة عرض مختلف التطورات التي عرفتها االدارة الرقمية

المعارف المسبقة المطلوبة:
تبقى المادة جديدة نسبيا على الطالب

محتوى المادة:
المحور األول :اإلدارة االلكترونية كنتاج للنظرة الجديدة للعصرنة والنجاعة
* /تعريف الحكومة االلكترونية
* /متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية
المحور الثاني :فوائد األخذ بنمط الحكومة المحلية االلكترونية
المحور الثالث :دور االدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية

المراجع

 جلوريا ايقانز ،الحكومة االلكترونية ،ترجمة بدار الفاروق ،سلسلة العلوم والتكنولوجيا ،الهي ةالعامة المصرية للكتاح ،مصر.2008،

د داود عبد اال رق البا  ،الحكومة اإللكترونية و أثرها على المرفق العام و أعمال موظفيه.د ابراهيم الفريح ،أثر إنت ار األنترنيت على م اريع الحكومة اإللكترونية.-د.عبد الفتاح البيومي حجا ي ،الحكومة االلكترونية بين الواقع والطموح.

د .حجا ي عبد الفتاح بيومي ،النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية. -د .العبود فهد بن نامر بن دهام ،الحكومة االلكترونية بين التخطيط والتنفيذ.

عنوان

الماستر :قانون الجماعات المحلية
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السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :02التسيير العمومي الحديث

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:
تعتبر اإلدار ة عملية التخطيط ،اتخاذ القرار ،التنظيم ،القيادة ،التحفيز ،والرقابة التي تمارس قصد
حصول المنظمة على الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية ،مزجها وتوحيدها وتحويها
إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيق أهدافها والتكيف مع بيئتها ،لذلك فان تعريف الطالب بمختلف
مفاهيم التنظيم والتسيير الحديث يعد ضرورة علمية وعملية كبيرة.
المعارف المسبقة المطلوبة:تبقى المادة جديدة نسبيا على الطالب

محتوى المادة:

المبحث األول :المدارس التسييرية ونظرتها للتسيير .
المبحث الثاني :ماهية الفعالية في المؤسسة.

المبحث الثالث :التسيير الفعال وأبعاده.
المبحث الرابع  :فعالية وظائف التسيير

المراجع

 خليـ ــل محمـ ــد محسـ ــن ال ـ ــماع خيضـ ــر كـ ــاظم حمـ ــود -نظريـ ــة المنظمـ ــة دار المسـ ــيرة عمـ ــان.2000
 عبد الغفار حنفي أساسيات إدارة منظمات األعمال الدار الجامعية اإلسكندرية . 2006 م ــالح ب ــن نـ ـوار فعالي ــة التنظ ــيم ف ــي المؤسس ــات االقتص ــادية قس ــنطينة  .مخب ــر عل ــم اجتم ــاعاالتصال للبح

و الترجمة 2006.

 نجاة قري ي القيم التنظيمية و عالقتها بفعاليــة التنظــيم مــذكرة ماجســتير ميــر من ــورة جامعــةبسكرة قسم علم االجتماع 2006.
Anne Amar, Le Nouveau Management Public :Avantages et Limites
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األفقية
اسم المادة  :01مصطلحات قانونية

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم :تمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية ،واالطالع على
المراجع األجنبية.
المعارف المسبقة المطلوبة:سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانس

محتوى المادة :دراسة نماذ من نصوص قانونية متعلقة بالقانون اإلداري والمنا عات اإلدارية.
المراجع :محمد فتحي 766 ،مصطلح إداري ،دار التو يع والن ر اإلسالمية ،مصر.2002 ،

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
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اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :01المرافق العمومية المحلية

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:
يهدا التكوين في هذه المادة للوقوا على مختلف أفكار تسيير المرفق العمومي المحلي وأنماط ذلك وخامة
التفويض .حي

حدد القانون أنماط تسيير المرفق العمومي في العقد ،التسيير المباشر ،االستغالل ...ويعد هذا

المقياس من بين أهم المواد المانحة لمفاتيح الفهم العملي لكيفية التسيير العملي للمرافق العمومية.

المعارف المسبقة المطلوبة:
امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون ،وهذا ما يتوفر في حاملي ليسانس قانون من خالل
دراستهم لموضوع المرفق العمومي كوجه من أوجه ن اط اإلدارة في الليسانس.

محتوى المادة:

 تعريف المرفق العمومي. -إن اء المرافق العمومية وإلغاؤها.

 القواعد العامة المتعلقة بعمل المرافق العمومية تطور وظيفة الدولة وعالقتها بالمرافق العامة. المبادئ األساسية للمرافق العامة أنواع المرافق العمومية -أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية (التركيز على التفويض)

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

د.جور سعد .المواضيع األساسية في القانون اإلداري العام( ،األعمال والعقود اإلدارية ،الضبط اإلداري،المسؤولية اإلدارية ،مبدأ ال رعية) ،تو يع مكتبة الحلبي ،سوريا.2001 ،
د .محمد الصغير بعلي ،القانون اإلداري ،دار العلوم ،عنابة
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 الجزازر، جسور للن ر، الوجيز في القانون اإلداري، عمار بوضياا.د
 باتنة،مطبعة قرفي، القانون اإلداري، فريدة مزياني.د
 الجزازر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، عمار عوابدي.د
 االسكندرية، من ة المعارا، القانون اإلداري، بسيوني عبد هللا.د
 نظرية الق اررات اإلدارية بين علم اإلدارة و القانون اإلداري،  عمار عوابدي.د
 الجزازر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، عمار عوابدي.د
-E. CADEAU, « La satisfaction des besoins collectifs : le service public », in Droit public général
,Litec, 3ème éd 2006
- D. LINOTTE et R. ROMI, Services publics et droit public économique, Litec, 6ème édition 2006
-R. LE MESTRE, Droit du service public, Gualino éditeur, 2005
- J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU, H.PAULIAT, Grands services publics, Armand Colin, 3 ème éd,
2004
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien.
- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- Gustave PEISER, Droit administratif, Paris, Dalloz, 18éme édition, 1996.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien.
- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
- Georges depuis, marie – Jose Guidon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz;
paris 1999.
-R.Carre DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, 1920, Réédition,
CNRS, 1985

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية:عنوان الماستر
 الثاني:السداسي
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اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :02الوالية (التنظيم والمهام)

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:
يرمي التكوين في هذه المادة تنظيم إلى تزويد الطالب بالمعلومات والمعارا المتعلقة
تتميز بها من حي
بالتنظيم الوظيفي للوالية باعتبارها جماعة إقليمية ،والخصوميات التي ل
وخامة ،ما يثيره الفقه حول أنها جماعة لعدم التركيز أكثر من أنها جماعة إقليمية.

التنظيم

المعارف المسبقة المطلوبة:

يفترض في المترشح معرفته المسبقة السطحية بالتنظيم الهيكلي والوظيفي للوالية ،خالل

تكوينه في ليسانس العلوم القانونية في مادة القانون اإلداري فصل التنظيم اإلداري.

محتوى المادة:
المحور األول :الوالية جماعة محلية أم امتداد للدولة؟
 عناصر الالمركزية بالوالية :المجلس الشعبي الوالئي. الوالي كعنصر لعدم التركيز إدارة الوالية وسيطرة الدولةالمحور الثاني :الوالية وتنفيذ التنمية

المراجع:
ع ي عالء الدين ،والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزازري ،دار الهدى ،الجزازر.2006 ،بن طيفور نصر الدين( ،أي استقاللية للجماعات المحليــة الجزازريــة فــي ظــل م ــروع جـوان1999لقانوني البلدية والوالية؟) ،مجلة اإلدارة ،العدد.2001 ،22

 بعل ــي محم ــد الص ــغير ،ق ــانون اإلدارة المحلي ــة الجزازري ــة ،دار العل ــوم للن ــر والتو ي ــع ،الج ازز ــر،.2004
 -سرياك لحسن ،المهام التقليدية للجماعات المحلية ،موفم للن ر ،الجزازر.1998 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

ـ ســعودي محمــد العربــي ،المؤسســات المركزيــة والمحليــة فــي الج اززــر ،دي ـوان المطبوعــات الجامعيــة،
الجزازر.2006 ،
ـ شرا عبد العليم عبد المجيد ،إسقاط عضــوية أعضــاء المجــالس ال ــعبية المحليــة ،جامعــة القــاهرة،

من ورات جامعة بني سويف ،بدون تاريخ ن ر.

ـ شيهوح مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م ، ،الجزازر.1986 ،

 -لباد نامر ،القانون اإلداري ،د ،م ، ،الجزازر.2001 ،

 أودية مياسة ،الفعالية اإلدارية في اإلدارة المحلية الجزازرية ،مذكرة ماجستير ،الجزازر.2008 ، شــيهوح مســعود( ،اختصام ـات الهي ــات التنفيذيــة للجماعــات المحليــة) ،مجلــة الفكــر البرلمــاني،العدد  ،2مارس.2003 ،
ـ مزياني فريدة( ،اإلطار القانوني للجماعات المحلية :واقع وآفاق) ،مجلة العلوم اإلنسانية ،عــدد،24
ديسمبر ،قسنطينة.2005،
-FrierPierreLaurent,Précisdedroitadministratif,Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006.
-Gohin Olivier, Institutions administratives, L.G.D.J ,2édition, 1995.
- Laxmikanth M, public administration, Tata McGraw Hill private limited, New Delhi, 2011.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :01الموارد البشرية واإلقليمية

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:

الغرض من تدريس المادة هو تعميق المعارا القانونية لدى الطالب في مجال الوظيفة

العمومية وأنماط تسيير الموارد الب رية في الجماعات المحلية وكذا الوقوا على حقيقة وضعية
المكانيات الب رية التي تملكها البلديات والواليات وكيف يتم استقطابها وتسيير مستقبلها المهني
تتبع تطور القوانين المنظمة لهذا المجال.
وتنظيم عملها ،مع ل

المعارف المسبقة المطلوبة:

امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون وتحليل نصومه وهو ما يتوفر

في حاملي شهادة الليسانس في القانون تخصص قانون عام ،إذ سبق للطالب دراسة مقياس
الوظيف العمومي.

محتوى المادة:

 االنتقال من النظام الموحد للوظيف العمومي الى نظام مستقل للوظيف اإلقليمي وضعية الموارد الب رية البلدية والوالزية في ظل النظام الموحد. تبعية الوظيف المحلي للسلطة المركزية اإلطار القانوني الحالي للوظيف اإلقليمي اإلطار الهيكلي للموظف تسيير الحياة المهنية للموظفين البلديين. الهيكل التنظيمي للبلديات والواليات اإلطار المهني للموظف سلطات الوظيف البلدي.املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 برو دور األمين العام-

:المراجع
 المدرســة، مــذكرة نهايــة الد ارســة، إشكالية تسيير الموارد الب رية للجماعات المحلية، بولغمان نبيلة.2000 ،الوطنية لإلدارة
.2005 ، مصر، الدار الجامعية، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد الب رية، راوية حسن مذكرة ما بعد التخر فرع المنانجمنت اإلقليمي، الت طير في البلديات، حيبوش محند مراد.1994 ، الجزازر، المدرسة الوطنية لإلدارة،المحلي
 كلية، مذكرة ماجستير، تسيير الموارد الب رية في اإلدارة المحلية الجزازرية، خليفة رضوان.1994 ، الجزازر،االقتصاد
 مجلة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخامة،) (تسيير الموارد الب رية، رحماني أحمد.1997 ، الجزازر،11 العدد،بالتخطيط
-CalistiBernard,Karolewiciz Francis, RH et développement durable: Une autre vision de la
performance, éditions d’organisation, Paris, 2005.
-Dolan Simon l, Saba Tonia, Jackson Susan E, Schuler Randall S, la gestion des ressources
humaines,4édition, Pearson Education, Paris, 2008.
-KchoukHouissaSalma,

Les

Ressources

humaines

des

collectivités

publiques

locales

Décentralisation et démocratie en Tunisie, Imprimerie officielle de la République Tunisienne,1998.
-LoconoGeneviève, Gestion des Ressources Humaines, CASBAH édition, Algérie, 2004.
-Aman Abdelmajid, la formation intégré, méthode de gestion des compétences: Expérimentation
dans une administration publique marocaine, Thèse pour

le doctorat de sciences de gestion,

l’université Lumière Lyon 2, 2001.
-Ben Habib Kamal eddine,(La Collectivité locale et l’emploi), Revue C.E.N.E.A.P, N°21,2001.
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01منهجية التحرير اإلداري (العقود والعرائض)

الرصيد03 :
المعامل02 :

أهداف التعليم

يهدا التكوين في هذه المادة إلى اكساح الطالب القواعد المنهجية التي تمكنه من تحرير العرازض

والعقود اإلدارية فعليا .بتمكينه من التعرا على ال روط الواجب توفرها في عريضة الدعوى
نظريا ،ثم محاولة إفراغ هذه ال روط في عريضة تطبيقية ،وقبل ذلك محاولة ترسيخ مفة الكياسة
التي يجب أن تتوفر في شخصية الطالب أثناء تحرير العريضة .إضافة إلى ضرورة لفت انتباه
الطالب إلى أهمية التمييز بين الدفوع ال كلية والدفوع الموضوعية ،ثم التمييز بين الطلبات
األساسية والطلبات االحتياطية.

وبخصوص العقود اإلدارية ،فإن التكوين يهدا إلى اكساح الطالب القواعد المنهجية التي تمكنه
من تحرير هذه العقود ،بطريقة سليمة ودقيقة تحفظ لإلدارة جميع حقوقها ومن جميع الزوايا،

واالحتياط لكل الظروا التي من الممكن أن تصادا تنفيذ العقد.
المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب دراسة منهجية البح

في العلوم القانونية ب كل عام

ويهدا التكوين في هذه المادة االستمرار في التكوين وربط الجوانب المتعلقة بالمعارا النظرية

الصيغ المختلفة للتحرير اإلداري.
بالجانب التطبيقي بتعلم ل
 -1تحرير العرائض

محتوى المادة

 البيانات ال كلية منهجية فر الوقازع منهجية الت سيس القانوني منهجية تقديم الطلبات -منهجية تنظيم المرفقات

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 -2تحرير العقود اإلدارية
 الواجهة التصريح باالكتتاح رسالة العرض التصريح بالنزاهة أطراا العقد موضوع العقد الموامفات التقنية جدول األسعار الك ف الكمي والتقييمي -الحوملة العامة

قائمة المراجع والمصادر

 الطيبزروتي ،تحرير العرازض واألوراق شبه القضازية ،مطبعة الكاهنة.2000 ، حسين بوشينة ،نبيل مقر ،الدليل العملي للمحامي في المواد الجزازية ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزازر. حسين بوشينة ،نبيل مقر ،الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية ،تحرير العرازض ،مبادئ عامة فيتحرير العرازض ،دار الهدى عين مليلة ،الجزازر.
 سالم حمزة ،األوامر على العرازض في قانون االجراءات المدنية واالدارية ،دار هومة. طاهري حسين ،المرشد في تحرير العرازض لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة والمحامين الجدد ،دارالخلدونية للن ر والتو يع ،الجزازر ،ط.2012-

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :02إعالم آلي

الرصيد02 :
المعامل01 :

أهداف التعليم

ضمان تحكم الطالب في أبجديات اإلعالم اآللي ،كونــه واحــد مــن علــوم اآللــة التــي ال يمكــن لطالــب
علم أو باح

أيا كان االستغناء عنها في البح

العلمي اليوم

المعارف المسبقة المطلوبة

يعد كل حاملي شهادة البكالوريا مؤهلين لدراسة هذه المادة

محتوى البرنامج

* /مبادئ أساسية للتحكم في قواعد اإلعالم اآللي
* /استعمال جها الحاسوح
* /معالجة النصوص التحكم في قواعد البح

اإللكتروني

* /تعليم Wordو  Excelوالتطبيقات المتعلقة بهما في مجال القانون واإلدارة

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :01الفساد وأخالقيات العمل

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:

تهدا هذه المادة إلى توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد ،ودفعه للمساهمة في محاربته.

المعارف المسبقة المطلوبة:
محتوى المادة :
أوال :جوهر الفساد :
الفساد لغة
الفساد اصطالحا
الدين والفساد
ثانيا :أنواع الفساد :
 -1الفساد المالي
 -2الفساد اإلداري

 -3الفساد األخالقي.

 – 4الفساد السياسي.....إلخ
ثالثا :مظاهر الفساد اإلداري والمالي :
• الرشوة
• المحسوبية
• المحاباة
• الوساطة
• اإلبتزاز والتزوير.
• نهب المال العام واالنفاق غير القانوني له
• التباطؤ في إنجاز المعامالت.
• االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول.
• المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.
• عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف
واستقبال الزوار ،واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار
الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية...
رابعا :أسباب الفساد اإلداري والمالي :
 -1أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب والتي هي :
 حسب رأي الفئة األولى : أسباب حضرية . أسباب سياسية . حسب رأي الفئة الثانية : أسباب هيكلية . أسباب قيمية . أسباب اقتصادية. حسب رأي الفئة الثالثة : أسباب بايولوجية و فزيولوجية . أسباب اجتماعية . أسباب مركبة . -2األسباب العامة للفساد ( ضعف المؤسسات ،تضارب المصالح ،السعي للربح السريع ،ضعف دور التوعيةة
بالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرها ،عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم....،إلخ
خامسا :آثار الفساد اإلداري والمالي :
 أثر الفساد اإلداري والمالي على النواحي االجتماعية تأثير الفساد اإلداري والمالي على التنمية االقتصادية تأثير الفساد اإلداري والمالي على النظام السياسي واإلستقرارسادسا :محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية :
 منظمة الشفافية الدولية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اإلداري برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية فى محاربة الفساد االدارى صندوق النقد الدولي الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد( قانون محاربة الفساد ،01-06هيئة مكافحة الفساد ،دور الضبطية القضائيةفي مكافحة الفساد...إلخ)
سابعا :طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:
(الجانب الديني ،الجانب التثقيفي وزيادة الوعي بمخاطرالفساد٠الجانب السياسي ،الجانب االقتصادي ،الجانب
التشريعي،الجانب القضائي ،الجانب االدارى ،الجانب البشرى ،الجانب الرقابي ،جانب المشاركة  ،جانب
االنتماء والوالء ).
ثامنا :نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد:
التجربة الهندية ،التجربة السنغافورية ،تجربة الواليات المتحدة األمريكية ،تجربة هونج كونج ،التجربة
الماليزية ،التجربة التركية.
المراجع:
موسى صافي إمام ،استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات ( ط ،) 1دار
العلوم للطباعة والنشر ،الرياض.1985 ،
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
بحر يوسف ،الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي
http://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
حمودي همام ،مصطلح الفساد في القرآن الكريم.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
الفقي مصطفى ،الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات.
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
محمود مهيوب خضر ،من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد.
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
بزاز سعد ،حملة ضد الفساد.
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
طه خالد عيسى ،مالحقة الفساد اإلداري.
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
السيف خليفة عبد هللا ،متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
الفساد اإلداري والمالي ( ) 1
الفساد اإلداري والمالي ( ) 2

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm

إدارة التغيير والموارد البشرية .
إدارة الذات

http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor

الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.– برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يوليو .2007

 الشفافية ودورها في مكافحة الفساد – بحث في كتابات – أ .محمد موسى الشاطي يوليو .2007 وقائع مؤتمر ( آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة) المنظمة العربية للتنمية اإلدارية – القاهرة.2001
 تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ( تقرير مرسل) د .أحمد النجار – رئيس التحرير االقتصاديمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية عام .2005
 مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي  ،د .أدم نوح على معابره – كلية الشريعة والدراساتاإلسالمية – األردن عام .2004
 اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ،جاك كيز  ،مؤتمر الكويت للشفافية  17-13يناير .2007- http://www.transparency-libya.com/index.php
- http://www.shafafeyah.org/

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :01التنمية المحلية المستديمة

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:
تعتبر مادة التنمية من بين أهم المواد الدراسية التي ت ترك فيها العديد من التخصصات

كالقانون واالقتصاد وعلوم التسيير وكذا علم االجتماع .لكن مفهوم التنمية ي خذ طابعا قانونيا
ضمن هذا المقياس ،ألنه يرتبط بالجماعات المحلية واطارها القانوني .وبدراستها يتمكن الطالب
من التحكم في التطورات المختلفة التي مرت بها مفاهيم التنمية وموال الى مفهوم التنمية المحلية
المستديمة الذي يعد من أهم المفاهيم األكثر شيوعا حاليا.
المعارف المسبقة المطلوبة:

يعتمد الطالب في دراسته لهذا المقياس الذي يعد جديد نسبيا على المعارا التي اكتسبها من خالل

دراسته لدور الجماعات المحلية في خدمة التنمية على مستوى نظرية التنظيم اإلداري.

محتوى المادة
المحور األول :مفهوم الحكم الراشد والتنمية

 مفهوم الحكم الراشدمبررات بروز مفهوم الحكم الراشد أبعاد الحكم الراشد:*الحكم الراشد ينظم تدخل فواعل اتخاذ القرار العمومي
*الحكم الراشد يعزز دور القطاع الخاص والجماعات المحلية

 مفاهيم التنمية التحول من مفهوم النمو الى التنميةة تركيز مفهوم التنمية على العائد على مستوى معيشة اإلنسان
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 تعزيز مفهوم التنمية المحلية لخدمة التنمية الوطنية ظهور مفهوم التنمية المستديمةالمحور الثاني :مقاربة الحكم الراشد والتنمية المستديمة
 مبادئ الحكم الراشد المحلي آليات الحكم الراشد المحلي تقاطع المفاهيمالمراجع
ة التابعي محمد كمال( ،التنمية البشرية المستدامة :المفهوم والمكونةةات) ،مجلةةة مفةةاهيم ،المركةةز الةةدولي
للدراسات المستقبلية واالستراتيجية ،العدد  ،14مصر.2006 ،
ة العاللي محمد( ،األبعاد الشةةمولية للديمقراطيةةة المحليةةة والتنميةةة) ،نةةدوة الديمقراطيةةة المحليةةة الوطنيةةة
والتنمية ،يومي  15-14أفريل ،الناشر أوداد لالتصال ،المغرب.2000 ،
 بن شعيب نصر الدين ،بن منصور عبد هللا( ،مدى انعكةةاس ضةةعف الكفةةاءات علةةى تسةةيير الجماعةةاتالمحلية :حالة بلدية تلمسان) ،ملتقى بكلية العلوم االقتصادية أبي بكر بلقايدبتلمسان.
ة بوعشة مبارك( ،التنمية المستدامة :مقاربة اقتصةةادية فةةي إشةةكالية المفةةاهيم واألبعةةاد) ،بحةةوث وأوراق
الملتقى الدولي حول التنمية المسةةتدامة والكفةةاءة االسةةتخدامية للمةةوارد المتاحةةة ،جامعةةة فرحةةات عبةةاس
بسطيف ،منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فةةي الفضةةاء األورو
متوسطي ،الجزائر.2008 ،
شريفي أحمد( ،تجربة التنمية المحلية في الجزائر) ،مجلة علوم إنسانية ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشةةق،العدد  ،40سوريا.2009 ،
ة عماري عمار( ،إشةةكالية التنميةةة المسةةتدامة وأبعادهةةا) ،بحةةوث وأوراق الملتقةةى الةةدولي حةةول التنميةةة
المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة ،جامعة فرحات عباس بسطيف ، ،الجزائر.2008 ،
فالي نبي لة( ،التنمية :من النمو إلى االستدامة) ،بحوث وأوراق الملتقةةى الةةدولي حةةول التنميةةة المسةةتدامةوالكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة ،جامعة سطيف ،الجزائر.2008 ،
- Marteus Jean- Claude, Le ModèleAlgérien de développement, S,N,E,D, Algérie,1973.
- MoussaZahia, l’évolution de la décentralisationterritoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix
Marseille 3,1995.
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم األفقية
اسم المادة  :01مصطلحات قانونية

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم :تمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية ،واالطــالع علــى

المراجع األجنبية.

المعارف المسبقة المطلوبة:لم يسبق للطالب دراسة المصطلحات القانونية باإلنجليزية.

محتوى المادة :ترجمة نصوص قانونية متعلقة بالقانون اإلداري والمنا عات اإلدارية باإلنجليزية.
عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :01المالية المحلية

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:

انطالق ــا م ــن االس ــتقاللية الت ــي م ــن المف ــروض أم تتمت ــع به ــا الجماع ــات المحلي ــة ف ــي تس ــيير ال ـ ـ ن

المحلي تطبيقا لمبدأ الحرية اإلدارية ،وجب أن تتمتع الجماعات المحلية باستقاللية مالية عن الدولــة
مــن حي ـ

القــبض والصــرا مــع الخضــوع لرقابــة الم ــروعية مــن قبــل الســلطة المركزيــة دون رقاب ـة

المالزمــة .لكــن واقــع الجماعــات المحليــة بــالجزازر يظهــر شــبه التبعيــة المطلقــة للســلطة المركزيــة فــي
مجال المالية المحلية .وهو ما يعمل المقياس على بيناه للطلبة.
المعارف المسبقة المطلوبة:

سبق للطالب في إطار تكوينه في الليسانس أن تناول بالدراسة موضوع المالية العامة للدولة ،لذلك

فان المبادئ العامة لهذا المقياس يمكن اعتبارها متوفرة.
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

محتوى المادة:
 /1نظام مالية الجماعات المحلية في الجزائر

* /ال ـواليـة:مرحلة التقرير ،مرحلة التحضير ومرحلة التنفيــذ
* /البل ـ ـدية :مرحلة التقرير ،مرحلة التحضير ومرحلة التنفيــذ
 /2اإلصــالحات المــالية:

* /تجديد الجباية

* /إمالح مداخيل األمالك
* /العقود البلدية للنجاعة
* /المعاهدات البلدية:

* /تجديد االقتراض المصرفي
* /ال ركات المختلطة:

* /إمالح الصندوق الم ترك للجماعات المحلية:
 /3آفـاق التنمـية المحـلية

* /ب ـرامج التجهيـز والمخطط البلدي للتنمية
* /المخطط القطاعي للتنمية:البرامج المرافقة والمدعمة لإلمالحات االقتصادية

* /برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي.

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

 -عمـ ــر الجـ ــوهري ،العالقـ ــات التمويليـ ــة مـ ــع الجهـ ــات المركزيـ ــة ،مجلـ ــة اإلدارة ،العـ ــدد  ،2المجلـ ـ ـد ال اربـ ــع ع ـ ــر،

 ،1981ص.6.

 -خالــد ســمارة الزعبــي ،التمويــل المحلــي للوحــدات اإلداريــة المحليــة ،المنظمــة العربيــة للعلــوم اإلداري ـ ـة،1985 ،

ص.9.

 -أحمد بوضياا الهي ات االست ارية في اإلدارة الجزازرية الجزازر المؤسسة الوطنية للكتاح  1989ص

ص.313-312

 -عمار عوابدي دروس في القانون اإلداري الجزازر ديوان المطبوعات الجامعية  1990ص.168

 مسعود شريبط التنمية اإلدارية والعمرانية ببلديات المدن الجزازرية رسالة ماجستير معهد علم االجتماع جامعةقسنطينة ، 1998،ص. 24
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 جعفر أنس قاسم  ،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية بالجزازر ،الجزازر،ديوان المطبوعات الجامعية،، 1998ص ص.66-65

 عبد المطلب عبد المجيد ،التمويل المحلي والتنمية المحلية  ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية ، 2001ص. 184 -الطيب ماتلو ،التنمية المحلية آفاق ومعاينات  ،مجلة الفكر البرلماني  ،الجزازر  ،العدد الرابع أكتوبر ،2003

-Zahia Moussa, Les finances locales : Une tentative d'approche, Annales de
U.R.A.M.A. Constantine 1998 , P.33.

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :02قانون الصفقات العمومية

الرصيد06 :
المعامل04 :
أهداف التعليم:
الغرض من تدريس المادة هو تعميق المعارا القانونية لدى الطالب في مجال الصفقات العمومية

محتوى المادة
 المحور األول :اإلطار القانوني للصفقات العمومية* المبادئ العامة التي تقوم عليها الصفقات العمومية.
*تطور مفهوم نظام الصفقات العمومية في مختلف الت ريعات وتحديد طبيعتها القانونية.

* مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية.

 -المحور الثاني :إجراءات إبرام الصفقات العمومية والصعوبات التي تواجهها

*طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية.
* اختيار المتعامل المتعاقد.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

.*المعاملة اإللكترونية في الصفقات العمومية
.* فسخ الصفقة العمومية

 الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن: المحور الثالث-

.* اللجان الرقابية ودورها
.* الرقابة القضازية

.* آليات الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية
:المراجع.* جرازم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها
)الخ...  مواقع انترنيت، مطبوعات،(كتب
 الجزازر، جسور للن ر،  الصفقات العمومية، عمار بوضياا عنابة، دار العلوم، العقود اإلدارية، محمد الصغير بعلي-

 الجزازر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، عمار عوابدي. القاهرة، دار الفكر، العقود اإلدارية، سليمان محمد الطماوي-

، الجزازر، ديوان المطبوعات الجامعية، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، قدو حمامة-

.2004

- 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
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عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة  :03المسؤولية اإلدارية

الرصيد06 :
المعامل04 :

أوال /أهداف التعليم

يهــدا هــذا المقيــاس إلــى تعميــق الفه ـم حــول تطــور نظــام إمــالح األض ـرار الناجمــة عــن مســؤولية

اإلدارة والبحـ

عــن تحقيــق التـوا ن بــين الحمايــة الم ــروعةلحقوق االف ـراد مــن جهــة وضــرورة حمايــة

فعالية ن اط اإلدارة وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى.

ثانيا /المعارف المسبقة المطلوبة

س ــبق للطال ــب د ارس ــة بع ــض مف ــاهيم القض ــاء اإلداري ،لكن ــه هن ــا يتن ــاول ه ــذا المقي ــاس بكثي ــر م ــن
التفصـ ــيل وب ـ ــكل عملـ ــي ،حي ـ ـ

ترتكـ ــز الد ارسـ ــة علـ ــى االجتهـ ــادات القضـ ــازية المتعلقـ ــة بكـ ــل نظـ ــم

المسؤولية اإلدارية في الجزازر وكذا في فرنسا.

ثالثا /محاور المقياس
المحور األول :مدخل لمفهوم المسؤولية اإلدارية وتطورها

 -تعريف المسؤولية وتطور نظام المسؤولية اإلدارية وأسسها في القانون اإلداري وتطورها

المحور الثاني :المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ وتطبيقاتها في القضاء الجزائري
 الخط المرتب للمسؤولية (الجسيم ،البسيط ،المرفقي ،ال خصي) -العالقة السببية

المحور الثالث :المسؤولية اإلدارية دون خطأ وتطبيقاتها في القضاء الجزائري
 -المسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر وتطبيقاتها في القضاء الجزائري

* /مجال االشغال العمومية

* /معاوني المرافق العمومية العرضيين
* /المخاطر ذات الطبيعة الخامــة (المتفجـرات ،األســلحة ،االشــغال العموميــة الخطيـرة ،المنتوجــات
الدموية ،المناهجوالوضعيات الخطيرة)
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

* /التجمعات والتجمهرات
 -المسؤولية اإلدارية على اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة وتطبيقاتها في الجزائر.

* /المسؤولية اإلدارية عن فعل القوانين واالتفاقيات الدولية
* /المسؤولية اإلدارية عن الق اررات اإلدارية الم روعة
* /المسؤولية اإلدارية عن عدم تنفيذ الق اررات القضازية
المحور الرابع :نظام التعويض عن المسؤولية اإلدارية
أوال /طلب التعويض

 /-تحديــد الشــخم المســؤول عــن دفــع التعــويض (حالــة تنفيــذ مرفــق عــام ،التصــرا باســم إدارة

أخرى ،اال دوا الوظيفي ،التعاون ،تداخل االختصامات ،تفويض المرفق ،االشغال العمومية)
 /-شروط رفع دعوى التعويض

 /التعويضات التبعية (فوائد التأخير ،فوائد التعويض ،فوائد الفوائد)ثانيا /شروط استحقاق التعويض
 /-الضرر وشروطه

 /العالقة السببية المؤثرة /استبعاد التعويض بسبب وضعية الضحيةثالثا /نظام التعويض

 /التعويض الكلي للضرر /تقييم األضرار /إنقاص قيمة التعويض /أنظمة خامة للتعويض /-التعويض المؤقت

رابعا /قائمة المراجع المقترحة

-عواب ــدي عم ــار ،نظريــــة المســــؤولية اإلداريــــة ،د ارس ــة ت م ــيلية تحليلي ــة ومقارن ــة،الجزازر ،ديـ ـوان المطبوع ــات

الجامعية ،الجزازر.1994 ،
-آ

ملويا حسين بن شيخ ،مسؤولية السلطة العامة ،دار الهدى ،الجزازر.2013 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 -شـيهوح مســعود( ،المســؤولية اإلداريــة عــن انعــدام الصــيانة العاديــة وتطبيقاتهــا فــي مجــال المــرور) ،المجلــة

القضائية ،العدد  ،1998 ،2ص-ص.28-11.

طريقة التقييم:امتحان كتابي وتقييم متوامل
عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01منهجية التعليق على األحكام ،االستبيان ومعالجة اإلحصائيات

الرصيد03 :
المعامل02 :

أهداف التعليم

يهــدا تكــوين الطالــب فــي مــادة التعليــق علــى األحكــام القضــازية الــى اكســاح األخيــر منهجيــة تحليــل

األحكام والق اررات القضازية الى مكوناتهــا الضــرورية للتعليــق وهــي الوقــازع واالجـراءات واالدعــاءات،
واأله ــم م ــن ذل ــك اكس ــابه المنهجي ــة الدقيق ــة الس ــتخ ار الم ــكل الق ــانوني أو الم ــاكل القانوني ــة الت ــي
يثيرهــا الحكــم أو الق ـرار القضــازي مــن خــالل الفحــص الــدقيق لالدعــاءات ك حــد الحلــول ،ثــم اكســابه
منهجيـ ــة تقسـ ــيم التعليـ ــق أو وضـ ــع الخطـ ــة خامـ ــة فـ ــي حالـ ــة تعـ ــدد الم ـ ــاكل القانونيـ ــة .أخيـ ـ ار مـ ــن

الضــروري جــدا أن يــتعلم الطالــب منهجيــة البح ـ

عــن الحلــول القانونيــة لهــذه الم ــاكل فــي مختلــف

مصــادر القــانون بــالمعنى الواســع ،مــن أجــل اتخــاذ موقــف مؤيــد أو معــارض لموقــف القاضــي ،وفــي
الحالة األخيرة من الضروري اكسابه منهجية تقديم البديل.

المعــارف المســبقة المطلوبــة :قــد ســبق للطالــب د ارســة منــاهج العلــوم القانونيــة ومنهجيــة البح ـ
العلمــي فــي مرحلــة الليســانس ،باإلضــافة إلــى تمكنــه مــن الناحيــة الموضــوعية بعــد ســنة ونصــف مــن
التكوين المتخصص.
 -مفهوم التعليق على األحكام القضازية

محتوى المادة

 منهجية التعليق على األحكام القضازية مفهوم االستبيان خطوات عمل االستبياناملؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

 -تمارين ونماذ عن االستبيانات واستخ ار النتازج

قائمة المراجع والمصادر

 -رشيد شمي م ،مناهج العلوم القانونية ،دار الخلدونية.2006 ،

 علي مراح ،منهجية التفكير القانوني ،نظريا وعمليا ،ديوان المطبوعات الجامعية. مناي كية ،منهجية األعمال الموجهة في القانون المدني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزازر ،ط،3-.2012
 فرحات حرشاوي وآخرون ،منهجية إعداد االمتحانات والمناظرات في القانون العام ،مخبر قانون العالقاتالدولية واألسواق والمفاوضات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،مركز الن ر الجامعي.2008 ،
 -لحسين بن شيخ آ

ملويا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء األول ،دار هومة للطباعة والن ر،

الجزازر.2002 ،
 -لحسين بن شيخ آ

ملويا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الثاني ،دار هومة للطباعة والن ر،

الجزازر.2004 ،
 -لحسين بن شيخ آ

ملويا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الثال  ،دار هومة للطباعة

والن ر ،الجزازر.2007 ،
- GRua. François, méthode des études de droit, conseil sur la dissertation et le commentaire,
2006.
- Patrick Janin, méthodologie du droit administratif, ellipses,2007.

- Sarah Bros, François Xavier, Grignon Defrenne, méthodes d’exercices juridiques, édition
Francis Lefebvre, Paris, 2007.
- V.H. Mazeaud, exercices pratiques, édition Montchrestien, Paris, 1982.

طريقة التقييم :متواصل

التقييم:متوامل
عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01علم النفس التربوي

الرصيد03 :
المعامل02 :

أوال /أهداف التعليم

تهدا برمجة علم النفس التربوي علــى طلبــة الماســتر إلــى تحضــير الطلبــة ،الــذين ســيكون مــنهم

طلبة دكتوراه ،وبالتالي يمارسون مهام التــدريس بالجامعــة ،ومــدهم بالمعرفــة التــي يســتطيعون بهــا أن
يمارسـوا مهــام التــدريس واالطــالع علــى أهــم مــا تومــل إليــه العلــم مــن مفــاهيم بيداموجيــة مفيــدة لهــم
عمليا.

ثانيا /المعارف المسبقة المطلوبة

لم يسبق للطالب أن تعرض لمواضيع هذا المقــيس فــي مرحلــة الليســانس وفــي تخصــص القــانون

العام ،لذلك يعتبر هذا المقياس بالنسبة للطلبة مفاتيح مفاهيم التدريس والتعليم.

ويمكن تفصيل فوازد علم النفس التربوي بالنسبة لطلبة كتكوين للمكونين المستقبليين فيما يلي:

 -تزويد الطالب بحصيلة من القواعد والمبادئ الصحيحة التي تفسر التدريس الجامعي.

 إكساب الطالب المستقبلي مهارات الوصف العلمي والفهم النظري والوظيفي للعملية التكوينية. تدريب الطالب على تحديد األهداف من مقاسه ،طرق التدريس المناسبة ،طرق التقويم... -مساعدة األستاذ المستقبلي على التنبؤ العلمي وضبط قاعة التدريس والمدرج.

ثالثا /محاور المقياس

 /01مدخل إلى علم النفس التربوي
 /02األهداف التربوية :تعريفها ،أهميتها ،تصنيفها ،مقاربة األهداا ومقاربة الكفاءات.

 /03عمليــــة التعلــــيم وأســــاليبه  :المحتـ ــوى والخب ـ ـرات التعليميـ ــة ،ط ارزـ ــق التـ ــدريس واسـ ــتراتيجيته
وأساليبه ،أسس التعلم وتطبيقاته في الفصل الدراسي.

 /04تقــويم الن ـواتج التربويــة :عمليــة التقــويم (التقــويم واألهــداا التربويــة ،التقــويم وعمليــات الــتعلم
والنمـ ــو ،تقـ ــويم تحصـ ــيل التالميـ ــذ مـ ــع التركيـ ــز علـ ــى األهـ ــداا التربويـ ــة ،االختبـ ــارات التحصـ ــيلية

وأنواعها ،إعداد جداول الموامفات إلعداد االختبارات التحصيلية.
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

رابعا /قائمة المراجع المقترحة
 -ار يل رمضان ،حسوناتمحمد،نحو اســتراتيجية التعلــيم بمقارنــة الكفــاءات ،دار األمــل ،الج اززــر،

.2000

 -ركاروجانيس ،إصالح التعليم :الجودة الشــاملة فــي حجــرة الدراســة ،ترجمــة بســيوني ســهير ،دار

األحمدي للن ر ،مصر.2002 ،

بوع ة محمــد ،أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضــياع وأمــل المســتقبل ،دارالجيل ،لبنان.2000 ،

 -روق لخضـ ــر ،طرائــــق التــــدريس الحيــــة ومقاربــــة الكفــــاءات ،ديـ ـوان المطبوعـ ــات الجامعيـ ــة،

الجزازر.2005 ،

 سرحان الدمرداش عبد المجيد،المناهج المعاصرة ،ط ،1القاهرة ،دار الفكر.1996 ، -إب ــراهيم وجي ــه محم ــود ،الـــتعلم (أسســـه ونظيراتـــه وتطبيقاتـــه) ،دار المعرف ــة الجامعي ــة ،مص ــر،

.2004

 أحمــد محمــد الزعبــي ،علــم الــنفس التربــوي (مــداخل نظريــة وتطبيقــات تربويــة علميــة) ،الطبعــةاألولى ،مكتبة الرشد ،المملكة العربية السعودية.2006 ،

 -م ــالح محم ــد عل ــي أب ــو ج ــادر ،علـــم الـــنفس التربـــوي ،الطبع ــة الثالث ــة ،دار الميسـ ـرة ،األردن،

.2003

 -ن واتي عبد المجيد ،علم النفس التربوي ،الطبعة العاشرة ،مؤسسة الرسالة ،لبنان.2005 ،

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :01قانون تهيئة اإلقليم

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم:

إن السعي نحو التنمية المتوا نة لإلقليم وما سطر لها من ترتيبات وأدوات وأعمال وبرامج منذ بداية التسعينات

أضحى معب المنال ،مما يفرض تكوين الطلبة في المجال بغرض إدراك البعد القانوني لتهي ة اإلقليم مع ربطه
بمقاربات علمية أخرى.

محتوى المادة:
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

الـفـصـل األول :سـيـاسـة الـتـهـيـ ـة الـعـمـرانيـة في الجـ اززـر.
الـمـبـحـ

الـمـبـحـ

توجهاتها.
أهم مراحل سياسة التهي ة العمرانية و ل
األول :ل
الـثـان ــي :أدوات التهي ة العمرانية و التعمير.

الـمـبـحـ

الـثـالـ ـ ـ  :نتازج و سلبيات هذه السياسة.

الـمـبـحـ

األول :إقـتـ اربـات و مـفـاهـيـم الـتـعـمـيــر.

الـفـصـل الـثـانـي :واقـع الـتـعـمـيـر فـي الجـ اززــر.
المـبـحـ

الـثــانـي :نـتـازـج التـعـمـيـر فـي الجـ ازز ــر.

الفـصـل الثـالـ  :بوادر الـتجديد و إد ار الـبعـد الـتنمـوي.

المـبـحـ األول :اإلنـ غاالت الـحاليـة و مـستـج لـدات الـقـانـون .20-01
الـمـبـحـ الـثـانـي :اآلفــاق الـمـسـتـقـبـلـيـة "".2020-2010

المراجع:
(كتب ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ)
-التيجاني ،ب ير ،التحضير والتهي ة العمرانية في الجزازر ،ديوان المطبوعات الجامعية.2006 ،

-التيجاني ،ب ير ،تهي ة التراح الوطني في أبعاده القطرية ،الجزازر :دار الغرح للن ر والتو يع.2004 ،

مصطفى طلبة ،الموسوعة العربية للمعرفة من أجـل التنميـة المسـتدامة ،المجلـد ،1الطبعـة األولـى ،الـدار العربيـةللعلوم.2006 ،

نور الدين ،مام ،السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزازري ،دار الكتاح العربي ،ط.1،2002 -محمد ،الهادي لعروق ،التوسع الحضري وانتا المدن في الجزازر ،دورية دولية ،العدد ،03مارس.1999

عنوان الماستر :إدارة وتسيير الجماعات المحلية
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة  :02قانون المحاسبة العامة

الرصيد03 :
المعامل02 :
أهداف التعليم

إدراك الطالــب لمجموعــة القواعــد القانونيــة والتقنيــة المطبقــة علــى تنفيــذ ميزانيــات الهي ــات العموميــة وبيــان عملياتهــا
المالية وعرض حساباتها ومراقبتها والمحددة اللتزامات ومسؤوليات اآلمرين بالصرا والمحاسبين العموميين.

المعارف المسبقة المطلوبة

محتوى المادة

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

مفهوم المحاسبة العمومية
المحاسب العمومي
قواعد المحاسبة العمومية
المعايير الدولية للمحاسبة العمومية
دور المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ الميزانية
المرجع
ا

ـ قانون  - 21/90المؤرخ في  24محرم  - 1411الموافق  15أوت  - 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية.
ـ د .عبد الفتاح الصحن  ،محمد السيد سرايا " الرقابة والمراجعة الداخلية.
ـ العناتي محمد رضوان ،مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها.
ـ محمد الهور -أساسيات في المحاسبة الحكومية.

ـ محمد مسعي :المحاسبة العمومية.

ـ حنا ر وقي الصازغ -محاسبة وإدارة األموال العامة  -المحاسبة الحكومية.
ـ محمد أحمد حجا ي -المحاسبة الحكومية واإلدارة المالية العامة.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة وتسييرالجماعات املحلية  /املوسم الجامعي2021 -2020 :

