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 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم
(الرجاء تقديم بطاقات األربع ( )4سداسيات)
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ماستر إدارة عامة
 - 1السداسي األول :

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
وتأ
المادة  :1المؤسسات الدستورية
المادة  :2قانون الوظيفة العمومية
المادة  :3المسؤولية اإلدارية
وحدات التعليم المنهجية
وتم
المادة  :1منهجية إعداد النصوص
القانونية واإلدارية
المادة :2المشروع المهني
والشخصي
وحدات التعليم اإلسكتشافية
وتإ
المادة  :1تقنيات الميزانية
والمحاسبة العمومية
المادة  :2الحكم الراشد والتنمية
المستدامة
وحدة التعليم األفقية
وتأف
المادة  1اللغة األجنبية
مجموع السداسي 1

الحجم الساعي
السداسي
 15أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
عمل شخصي

المعامل

450
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/

/

 -1السداسي الثاني:

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
وتأ
المادة :1التنظيم االداري
والمؤسساتي
المادة  :2المنازعات اإلدارية
الخاصة
المادة  :3قانون الصفقات
العمومية
وحدات التعليم المنهجية
وتم
المادة  :1منهجية البحث العلمي2
المادة 2تحرير والتعليق على
النصوص القانونية واإلدارية
وحدات التعليم االستكشافية
وتإ
المادة  :1إدارة تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال
المادة  :2قانون التهيئة والتعمير
وحدة التعليم األفقية
وتأف
المادة  1اللغةاالجنبية
مجموع السداسي 2

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
عمل شخصي

المعامل

450

األرصدة

متواصل

امتحان
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 -3السداسي الثالث:
وحدة التعليم

الحجم الساعي
السداسي
 15أسبوع

وحدات التعليم األساسية

450

وتأ
المادة  :1نظرية المرفق العام المؤسسات العمومية
المادة  :2قانون المناجمنت العمومي
المادة  :3اإلدارة ومسائل المالية والجباية
وحدات التعليم المنهجية
وتم
المادة  :1تقنيات إعداد البحوث والمذكرات
المادة  :2السلطات اإلدارية المستقلة
وحدات التعليم اإلسكتشافية
وتإ
المادة  1منازعات العمل والضمان االجتماعي
المادة 2الفساد وأخالقيات العمل
وحدة التعليم األفقية
وتأف
المادة  1اللغة االجنبية
مجموع السداسي 3

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

150
150
150
225

03
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أعمال
موجهة
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المعامل
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متواصل
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 - 4السداسي الرابع:
الميدان :الحقوق والعلوم االدارية
الشعبة :العلوم اإلدارية
التخصص :إدارة عامة
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي
األسبوعي
3
5
*42
750

ملتقى
التربص
مذكرة نهاية الدراسة
مجموع السداسي 4

المعامل

األرصدة

1
1
1
3

2
4
24
30

*بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى
-5حوصلة شاملة للتكوين:
( يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات ،للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف
وحدات التعليم حسب الجدول التالي)
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حسوت
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المنهجية

االستكشافية
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محاضرة
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عمل شخصي
المجموع
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وحدة تعليم

405
202.5
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135
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/
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المجموع

%100

 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة
(تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة)
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عنوان الماستر المهني :إدارة عامة

السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة : 3المؤسسات الدستورية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يهد التك دوينلفددهل دلهلتكمددة إلىكددرلف ايد لتك ةكددبللةكمؤسسددةالتك سد و يةلتكقةئمددةلفددهلتكنظددةالتكقددة و هلتك تئددا ل
لةإلض ددةفةلىك ددرلتك د عالقلف ددهلتك

ددةلتك ةملي ددةل نه ددة لم ددنلر د للفط دايملتكس ددل ةالتكم ق ددو إلكل اكم ددة لف ددهلموت ه ددةل

تكعالومدة لتخر ادةالتك طداي هلكدائيجلتك مهو يدة له ه ل د هلتكم لؤسسددةالفدهلتك د ي لتك سد و

ىطة لتك ي التك س و يةلتكمالاسةلسنةل.2016ل ل

له د تل لد لفددهل

المعارف المسبقة المطلوبة:

سد لكل ةكدبل تسدةلمدة إلتكقدة و لتك سد و لرد للماةلدةلتكليسدة ج لهمدنل دقلرض داتلتب سدةل لتكم دة التكقة ردةل
تك هلفؤ ل لك تسةل تلتكمقيةس .ل

محتوى المادة:

لتك اي للةكمؤسسةالتك س و يةلتكقةئمةلفهلتكنظةالتكقة و هلتك تئا ل.للتخر اةالتك طاي هلكائيجلتك مهو يةل(فهلتكظاهالتك ة رةلهتخس لثنةئية).ل-لتكمسؤهكيةلتكسيةسيةلكلعالومة.ل

ل ه لتكمؤسسةالتك س و يةلفهلتك ي لتك س و ل.-لتكم لجلتك س و ل.

س طة ية.لل
-لتكه ئةالتك س و يةلتخ ل

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
-ل و رة لةسنه لتكو

لفهلتكقة و لتك س و

ل ت لتك لوالكلنطالهتك وزيع لتك تئا ل .2003ل

-ل مةللتك ينلسةمه لتكنظقلتكسيةسيةلهتكقة و لتك س و

لمنط ددأإلتكم ة ا لتإلسالن ية ل.2000ل

ديجلهأ تءلتألةد د ت لتكسيةس ددية ل ت لتك ددبلتكقة و ي ددة ل
-ل ددبلةس ددنل د د لتك د دايق لتكعمةر ددةلتكقض ددةئيةلكعاي ددةلفأس د ل

تكقة اإ لماا ل .2008ل
-ل ف تل

لتكو ة لمعمو لتأل ظمةلتكسيةسية لمنطو تالتكعل هلتكعقوقية ل.2002ل ل
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بل مددة لأةم دل لتكوسدديفلفددهلتكددنظقلتكسيةسدديةلهتكقددة و لتك س د و
لتكخ د لمة لتأل

ل ت لتكثقةفددةلكلنطددالهتك وزيددع ل 2009ل

.ل

لأ ول رة لفوز ل لتكمضةهيقلتكع يثةلكأل ظمةلهتكعيةإلتكسيةسية ل ت لتكنهضةلتك ابية ل اها ل.1971ل-ل ددولتكطد د السد د

لتكنظ ددةالتكسيةس ددهلتك تئ ددا ل ت لتكهد د للكل وة ددةلهتكنط ددالهتك وزي ددع ل د د نلمل ل ددة لتك تئ ددا ل

-ل ددولتكط د الس د

لتكق ددة و لتك س د و لهتك ددنظقلتكسيةس دديةلتكمقة ددة لتك د ءلتألهل ل ي دوت لتكم و ددةالتك ةمعي ددة ل

 .1993ل

تك تئا ل .2005ل
-Burdeau, George , Manuel de droit Constitutionnel et institutions Politiques.
-Beradat, Léon, Political ideologies : Their Origins and Impact, 10th (tenth) Edition Paperback,
March 18, 2009.
-Barthelemy, Joseph et Duez Paul, Traité de droit Constitutionnel, Ecommica, Paris, 1985.
-Burdeau, George, Manuel de droit, Constutionnel et Institutions Politiques, 20 édition, L.G.D.J.,
Paris, 1984.
-Drago. G, L'exécution des décisions du conseil constitutionnel, 1991.
-Favoreu, Louis, Droit constitutionnel, Dalloz, Précis Droit Public,

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

اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :قانون الوظيفة العمومية
الرصيد6:
المعامل3:
أهداف التعليم:
يه التك وينلفهل تلتكمقيدةسلىكدرلفعالدقلتك ةكدبلفدهلتكنظدةالتكقدة و هلتكعدةبقلكلموفدالتك مدومهل و دض لهت هدةل
تإل ت إلهأ تإلفعق د د لأ د د تفهةلفد ددهلأ تءلتكخ د د مةالتك ةمد ددةلكل مهد ددو له كد ددملمد ددنلر د د للفط د دايملتكمود ددة لتكعةبمد ددةل

كل وفي

لشاهطل روللتكوفيضةلتك موميةلهتخس م تا لف هة لةقوقلتكموفدالههت وةفد له كدملهفد لمقة بدةلم ةملدةل

ف معل نلتك ة نلتكقة و هلهتكضنه.لل

المعارف المسبقة المطلوبة:
س لكل ةكبل تسةل مقيةسلتكوفيضةلتك موميةللاضةلمو إلهبمقة بةل ة و يةلفقف ل نمةلرم ةزلتك وينلتكمق احل نةل
ضةفةلتكمقة بةلتكضنيةلمنل هةل ة ية.لل
لةك م لمنل هة لهبإ ل

محتوى المادة:

لمضهوالتكموفالتك مومهلموةل لتك وفي (لتكمسةهتإ لتك ت إ ل تئميةلتكوفيضة)-لشاهطلتك وفي ل نلتكقة و لتإل ت لهتإل ت إلتك ةمة

لطاقلتك وفي ل نلتكقة و لتإل ت لهتإل ت إلتك ةمةللللللللللللللللللللللللللللللللللللل-لةقوقلههت وةالتكموفا

-لت قضةءلتكاتل ةلتكوفيفية

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 -ةم ل أم نل

ماا ل.1990ل
 -ةم لأم نل

ل تكهة
لتكهة

 -ةم لسليمة لتكق

للإدارةللشؤونللموظفيللالدولة للأصولهاللوأساليبهاللوإصالحها ل ت ل تكض ال تك ابه ل

لالخدمةلالمدنيةلفيلالدوللالعربية لم و ةللغ ت لتك اتق ل1970ل.

ا لانقضاء لالرابطة لالوظيفية لفي لغير لحالة لالتأديب لدراسة لمقارنة لتك و ة ل 1ل ت ل

هتئ لكلنطالهتك وزيع ل مة لتأل

 -رةك ل

ل.2003ل

لتكاةيقلتكه ه لإدارةلالمواردلالبشرية ل ت لتكعةم ل مة لتأل

ل.1999ل

 -تغبلمة لتكعلو لعلملاإلدارةلومبادئلالشريعةلاإلسالمية لمنطأإلتكم ة ا لتإلسالن ية ل.2005ل
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 -هترةلمعم لةسنل إدارةلالمواردلالبشرية لتك ت لتك ةمعية ل.2000

 ز هل تفبلغوشة لأخالقياتلالوظيفةلفيلاإلدارةلالعامة لم و ةلتك وف-زل

.2012

ةلهللال

لتك ظيقل

ل مة لتأل

ل.1983ل

ةلهللا لالمضمونلاألخالقيللقانونلالعالقاتلالدولية ل ت لتك بلتكقة لو ية لماا ل

 -سةمهل مةللتك ين لأصوللالقانونلاإلداري لمنطأإلتكم ة ا لتإلسالن ية لماا ل.2004

 -سةمهل مةلل تك ين للالتنظيمللاإلداريللللوظيفةللالعامة ل ت ل تك ةم ةل تك ي إل كلنطا ل تإلسالن ية ل ماا ل

.1990ل

- Fridiric colin, l’aptitude dans la fonction publique, Bibliothèque de droit publique, Aix
Marseille, tome 221.
- Ayoub Élaine, la fonction publique en vingt principes, 2éme édition, frison roche, paris, 1998.
- Jean François lachame, la fonction publique, 2éne édition, Dalloz, paris, 1998.
-Jean louis moreau, la fonction publique, libraire général de droit et de jurisprudence, paris, 1987.
-Jean marie Auby et robert Ducos Ader, le droit administratif, Dalloz, 1973.
-Laurant blan, les contraintes juridiques de la fonction publique, universitaires de France 108,
paris, 1971.

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

اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :3المسؤولية اإلدارية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يه التك وينلفهل تلتكمقيةسلىكرلف م لتكضهقلةوللف و ل ظةالى

حلتألض تا لتكنة مةل نلمسؤهكيةلتإل ت إل

هتكوعثل دنلفعق د لتك دوتز ل د نلتكعمةردةلتكمطداه ةلكعقدوقلتألفد تا لمدنل هدةلهضداه إلةمةردةلف ةكيدةل طدةطلتإل ت إل

هفعق لتكمالعةلتك ةمةلمنل هةل ة ية.ل

المعارف المسبقة المطلوبة :

سد لكل ةكددبل تسددةلل ددملمضددةهيقلتكقضددةءلتإل ت ل لك ن د ل نددةلي نددةهلل د تلتكمقيددةسللالث ددالمددنلتك ضا د لهبطددال ل
مله لة ثلفا د لتك تسدةل لدرلتخ هدة تالتكقضدةئيةلتكم لقدةللالد ل ظدقلتكمسدؤهكيةلتإل ت يدةلفدهلتك تئداله د كمل

فهلفا سة.لل ل

محتوى المادة:
أوال :مدخل لمفهوم المسؤولية اإلدارية وتطورها

-لف لاي لتكمسؤهكية لف و ل ظةالتكمسؤهكيةلتإل ت يةللهأسسهةلفهلتكقة و لتإل ت ل ل

ثانيا :المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ وتطبيقاتها في القضاء الجزائري
لتكخ ألتكمافبلكلمسؤهكيةل(تك سيق لتكوسيف لتكمافقه لتكطخاه) ل-لتك

ةلتكس يةل ل

ثالثا :المسؤولية اإلدارية دون خطأ وتطبيقاتها في القضاء الجزائري

لتكمسؤهكيةلتإل ت يةل لرلأسةسلتكمخةطال لهف يقةفهةلفهلتكقضةءلتك تئا ل ل-لتكمسؤهكيةلتإل تليةل لرلتإلر لللم ألتكمسةهتإلأمةالتألعوةءلتك ةمةل لهف يقةفهةلفهلتك تئا .ل

اربعا :نظام التعويض عن المسؤولية اإلدارية

 /1طلب التعويض

-لفع ي د لتكطددخصلتكمسددؤهلل ددنل فددعلتك ددويمل(ةةكددةلفنض د لماف د ل ددةا لتك اددااللةسددقلى ت إلأرددال لتخز هت ل

تكوفيضه لتك ةه لف تر لتخر اة ةا لفضويملتكماف لتخشغةللتك مومية) ل
-لشاهطل فعل وللتك ويمل ل

-لتك ويضةالتك وعيةل(فوتئ لتك أر ا لفوتئ لتك ويم لفوتئ لتكضوتئ ) ل
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 /2شروط استحقاق التعويض
لتكضا لهشاهط ل-لتك

ةلتكس يةلتكمؤ اإ ل

لتس و ة لتك ويمللس بلهضعيةلتكضعيةل ل /3نظام التعويض

لتك ويملتك لهلكلضا ل-لفق يقلتألض تا ل ل

لى قةالقيمةلتك ويمل لمل
لأ ظمةلرة ةلكل وي لتل
-لتك ويملتكمؤ ل

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 -وت ل ل مة ل ظايةلتكمسؤهكيةلتإل ت ية ل تسةلفأ

ليةلفعل ليةلهمقة ة تك تئا ل يوت لتكم و ةالتك ةمعية ل

تك تئا ل .1994ل

لآثلملويةلةس نل نلشيخ لمسؤهكيةلتكسل ةلتك ةمة ل ت لتكه ل لتك تئا ل .2013ل-لشد د هو لمسد د ول ل"تكمس ددؤهكيةلتإل ت ي ددةل ددنلت د د تالتكا ددية ةلتك ة ر ددةلهف يقةفه ددةلف ددهلم ددةللتكم دداه " ،تكم ل ددة

تكقضةئية لتك

ا .28-11.ل
ا -ل
ل 2ل 1998ل ل

طريقة التقييم:
امتحان  +متواصل

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :األول

اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
المادة:منهجية إعداد النصوص القانونية و اإلدارية

الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم:
(ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر )
تحسين التحكم في تقنيات البحث العلمي التي تؤهل الطالب إلنجاز النصوص القانونية و اإلدارية وكل
األعمال الضرورية للطالب خالل مساره في دراسات الماستر

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر
منهجية البحث العلمي و البحوث التدريبية في طور الليسانس ومذكرة التخرج في طور الليسانس
محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
-

كيفية اختيار موضوع البحث
كيفية القيام بالبحث المكتبي
كيفية اختيار اشكالية البحث و مختلف الفرضيات
تحليل المعطيات المتوفرة
ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه
الصياغة الصحيحة و التقسيم المالئم للعناصر
كيفية انشاء الخاتمة استنادا الى مراحل البحث السابقة
المراجع
اهمية الملخص و كيفية تنظيم المالحق ان وجدت

العمل الشخصييمكن للطالب تحرير موضوع معين وفق اي منهج مختارالمكتسب من خالل الدراسة
طريقة التقييم:مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ( يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين )

المراجع ( :كتب،ومطبوعات ،مواقع انترنت،إلخ)
عنوان الماستر المهني :إدارة عامة

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
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السداسي :االول
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :المشروع المهني والشخصي
الرصيد3 :
المعامل1
أهداف التعليم(:ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في تقنيات البحث العلمي و استعمال المناهج الالزمة
للدراسة مجال قانون المنظمات الدولية و العالقات الدولية من خالل انشاء مشروع خاص وفق اختياره
الشخصي و البحث فيه

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة
محتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 معرفة الذات معرفة المهنة تحليل المسارات الممكنة اختيار التكوين والمؤسسة المكونة التمويلالعمل الشخصي االجتهاد الشخصي للطالب اتجاه اختياراته للمهنة.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.

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

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني  :إدارة عامة
السداسي :االول

اسم وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :تقنيات الميزانية والمحاسبة
الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم(:ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الطالب على
البحث و االستفادة من و التطور المعلوماتي و دراسة المسائل التقنية المرتبطة بالمحاسبة و تحقيق الميزانية

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر
معرفة عاميات االتصال
محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 مفهومي الميزانية و المحاسبة و العالقة بينهما التقنيات الحديثة في مجال المحاسية تحقيق الميزانية المتوازنةـ المؤثرات الداخلية و الخارجية على الميزانية
 عالقة الميزانية بالمحاسيةـ مكانة المحاسبة في القطاع العام
 النتائج المترتبة على االخالل ب نظام المحاسبةالعمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم:مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
د /عثمان احمد عثمان ،السياسة النقدية و االقتصاد ية و المالية و الميزانية و اثرها على التنمية االقتصادية،
مصر.2015 ،
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عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :االول
الوحدة التعليمية :االستكشافية
المادة :الحكم الراشد والتنمية المستديمة

الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم:
يه التك وينلفهل هلتكمة إلىكرلفعالقلتك ةكبلفهلمضهوالتكعالقلتكاتش ل و ض لمقة بةلفس ايةلة يثةلفقوال لرل
فظةفال هو لتكضوت لتألسةسيةلفهلأ لم مع له كمل لغاتلفعق لمضهوالآرالم ةه لك ل ولمضهوالتك نميةل

تكمس تمة لهمنل قلي هلىكمةالتك ةكبل ه هلتكمضة لهيقلتك تا نةلضاه إلملعةلرق ض هةلم لبلى ت ل وت لى ت يةل
منض عةل لرلمعي هةلتخ اة لهتخ مة ه.ل

المعارف المسبقة المطلوبة:
ر م لتك ةكبلفهل تس لكهلتلتكمقيةسلتك لر ل ي ل س يةل لرلتكم ة التك هلتب س هةلمنلر لل تس لك ه ل

تكسل ةالتإل ت يةلفهلر مةلتك نميةل لرلمس ولل ظاليةلتك نظيقلتإل ت .لل

محتوى المادة:
أوال :مفهوم الحكم الراشد والتنمية
 -1مفهوم الحكم الراشد
لم ا تال اهزلمضهوالتكعالقلتكاتش ل للأل ة لتكعالقلتكاتش :ل لتكعالقلتكاتش لينظقلف ر لفوت لتفخة لتكق تا لتك مومهل لتكعالقلتكاتش لر زل ه لتكق ةعلتكخةال ل -2مفاهيم التنمية
لتك عوللمنلمضهوالتكنمولىكرلتك نميةل للفا لمضهوالتك نميةل لرلتك ةئ ل لرلمس وللمعيطةلتإل سة ل ل-لف ي لمضهوالتك نميةلتكمعليةلكخ مةلتك نميةلتكوطنيةل ل
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لفهو لمضهوالتك نميةلتكمس لتمةل لثانيا :مقاربة الحكم الراشد والتنمية المستدامة
لموة لتكعالقلتكاتش ل للآكيةالتكعالقلتكاتش ل ل-لفقةطعلتكمضةهيقل ل

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

دلتك ةل هلمعم ل مدةل ل(تك نميدةلتكوطدايةلتكمسد تمة:لتكمضهدوالهتكمالو دةا) لم لدةلمضدةهيق لتكما د لتكد هكهلكل تسدةال
تكمس ق ليةلهتخس اتفي ية لتك

ل 14لماا ل.2006

دلتك ك ددهلمعم د ل(تألل ددة لتكط ددموكيةلكل رمقاتطي ددةلتكمعلي ددةلهتك نمي ددة) ل د هإلتك رمقاتطي ددةلتكمعلي ددةلتكوطني ددةلهتك نمي ددة ل
يومهل15-14لأفاي لتكنةشالأه ت لك فاةل لتكمغا ل .2000ل
-ل نلش بل االتك ين ل نلمناو ل

لهللا ل(م للت الةسلض التك ضةءتال لرلفس التك مة ةالتكمعليدة:ل

ةةكةل ل رةلفلمسة ) لمل قرللالليةلتك لوالتخ اة رةلأ هللالال لقةي لمسة  .ل

دل و ط ددةلمو ددة ت ل(تك نمي ددةلتكمس د تمة:لمقة ب ددةلت ا ددة رةلف ددهلىش ددالةكيةلتكمض ددةهيقلهتألل ددة ) للع ددوثلهأه تقلتكمل ق ددرل

تك هكهلةدوللتك نميدةلتكمسد تمةلهتك ضدةءإلتخسد خ تميةلكلمدوت لتكم ةةدة ل ةم دةلفاةدةالعودةسللسد ي

لمنطدو تال

مخ التكط تابةلهتخس ثمة لفهلتكمؤسسةالتكاغ اإلهتكم وس ةلفهلتكضضةءلتأله هلم وس ه لتك تئا ل.2008

-شايضهلأةم ل(ف ابةلتك نميةلتكمعليدةلفدهلتك تئدا) لم لدةل لدوالى سدة ية ل ليدةلتخ ادة ل ةم دةل مطد لتك د ل

 40لسو ية ل .2009ل

دل م ددة ل م ددة ل(ىش ددالةكيةلتك نمي ددةلتكمس د تمةلهأل ة ددة) للع دوثلهأه تقلتكمل ق ددرلتك د هكهلة ددوللتك نمي ددةلتكمس د تمةل
هتك ضةءإلتخس خ تميةلكلموت لتكم ةةة ل ةم ةلفاةةالعوةسللس ي

ل لتك تئا ل .2008ل

-فةك هل لة ل(تك نمية:لمدنلتكنمدولىكدرلتخسد تمة) للعدوثلهأه تقلتكمل قدرلتكد هكهلةدوللتك نميدةلتكمسد تمةلهتك ضدةءإل

تخس خ تميةلكلموت لتكم ةةة ل ةم ةلس ي

لتك تئا ل .2008ل

- Marteus Jean- Claude, Le ModèleAlgérien de développement, S,N,E,D, Algérie,1973.
- MoussaZahia, l’évolution de la décentralisationterritoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix
Marseille 3,1995.

طريقة التقييم:
 -امتحان

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة

السداسي :االول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة:اللغة االجنبية
الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم:
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية المتعلقة بقانون المنظمات
الدولية و العالقات الدولية و بالتالي القدرة على اختيار مختلف المراجع االجنبية الالزمة للدراسة .
المعارف المسبقة المطلوبة :
االسس و القواعد االساسية للغة االجنبية
محتوى المادة:
المصطلحات القانونية باللغة االجنبية المتعلقة بالقانون الدولي
الترجمة من اللغة العربية إلى االجنبية
الترجمة من اللغة االجنبية إلى اللغة العربية
نصوص قانونية للتحليل و الدراسة
العمل الشخصي ترجمة و تحليل نص قانوني باللغتين.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي
المراجع:

فيليب ط .أبي فاضل ،قاموس المصطلحات القانونية (فرنسي -عربي)،مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة االولى،
.2004
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عنوان الماستر المهني :إدارة عامة

السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االساسية
اسم المادة :التنظيم االداري والمؤسساتي
الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم( :ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف قانونية حول نشأة و عمل و دور المؤسسات و
سبل توجيهها و تسييرها و تنظيمها

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
المؤسسات المالية
محتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
-

نشأة و تطورالمؤسسات
مفهوم االدارة وسبل تنظيمها
نشأة و تطور المؤسساتي الحديث
عوامل تأثير االدارة على سير المؤسسة
تنظيم االدارة
النتائج المتعلقة بسير و تنظيم االدارة مقارنة بدور و منهج المؤسسة

العمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
د /احمد بن محمد الحي السليطي  ،ترقية الموظف في ادارة المؤسسة ،دراسة مقارنة  ،علم الكتاب الحديث،
الطبعة الثانية ،قطر.2005 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :التعليمية االساسية
اسم المادة :المنازعات اإلدارية الخاصة

الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم(:ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من تعميق معارفه القانونية حول المسائل المتعلقة بالمنازعات اإلدارية
الخاصة وطرق تسويتها اإلدارية و القضائية من حيث قواعد االختصاص وطرق سير الدعوى وقواعد إعداد
الطعون واإلجراءات

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر
القانون اإلداري والمسؤولية اإلدارية المنازعات اإلدارية
محتوى المادة:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب
ـ تنظيم القضاء اإلداري
ـ قواعد والمبادئ العامة لإلجراءات اإلدارية للمنازعات اإلدارية
ـ توزيع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي
ـ محور ثاني أساسي :المنازعات اإلدارية الخاصة
ـ المنازعة االنتخابية
ـ منازعات نزع الملكية
ـ منازعات الوظيف العمومي
ـمنازعات الضرائب والجباية
 منازعات التعمير منازعات الصفقات العموميةالعمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم:مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
د /احمد عبد الكريم سالمة ،التحكيم في قانون المعلمالت الداخلية و الدوليةو المدنية و االدارية و التجارية ،
دار النهضة العربية ،مصر /االمارات.2012 ،
د /محمد احمد عبد الرؤوف ،المنازعات الضريبية في التشريع المصري المقارن ،دار السالم ،القاهرة،
.1998

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر :إدارة عامة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :التعليمية االساسية
اسم المادة :قانون الصفقات العمومية

الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم:
(ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر )
يهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب المعارف القانونية حول المسائل المتعلقة بإبرام الصفقات
العمومية و معرفة ميكانزمات التأطير القانوني للتدخل االقتصادي للسلطات العمومية
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر
النشاط اإلداري والقانون اإلداري وقانون المسؤولية اإلدارية والمنازعات اإلدارية
محتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
ـ المفهوم الجديد للصفقات العمومية
ـ العالقة بين مفهوم الصفقات العمومية والمفاهيم األخرى
ـ العالقة بين الصفقات العمومية واتفاقيات و عقود تفويض تسيير المرفق العمومي
ـ الصفقة العمومية والعقود اإلدارية
ـ إبرام الصفقات العمومية
ـ مبادئ عامة للصفقات العمومية
ـ طرق إبرام الصفقات العمومية
ـ مراقبة الصفقات العمومية
ـ تنفيذ الصفقات العمومية وإنهائها والمنازعات الناجمة غن تنفيذها
العمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
د /احمد سيد مصطفى ،االدارة التنافسية ،دار السالم  ،القاهرة ،مصر.2006 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر االدارة العامة

السداسي :الثاني
اسم الوحدة :التعليمية المنهجية
اسم المادة :منهجية البحث العلمي 2
الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم(:ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في تقنيات البحث العلمي و استعمال المناهج الالزمة
للدراسة

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة
محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
-

كيفية اختيار موضوع البحث
كيفية القيام بالبحث المكتبي
كيفية اختيار اشكالية البحث و مختلف الفرضيات
تحليل المعطيات المتوفرة
ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه
الصياغة الصحيحة و التقسيم المالئم للعناصر
كيفية انشاء الخاتمة استنادا الى مراحل البحث السابقة
المراجع
اهمية الملخص و كيفية تنظيم المالحق ان وجدت

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

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان نهائي

المراجع:عبد العزيز بوودن ،البحث االجتماعي (المراحل ،األساليب والتقنيات) ،جامعة منتوري قسنطينة،
طبعة .2005

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة التعليمية :المنهجية
اسم المادة :تحرير والتعليق على النصوص القانونية واإلدارية

الرصيد3:
المعامل1
أهدافالتعليم:
(ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر )
يهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب منالتحكم في تقنيات تحليل و التعليق على النصوص القانونية و
اإلدارية
تعميق معارفه القانونية حول المسائل المتعلقة
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر
القانون الدستوري والمدخل للعلوم القانونية والقانون اإلداري
محتوى المادة:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 قواعد التعامل مع النصوص القانونية و اإلداريةتقنيات و قواعد تحليل النصوص القانونية و اإلداريةتقنيات وقواعد التعليق على النصوص القانونية و اإلداريةالعمل الشخصي:يمكن للطالب إعداد بحوث يتم من خاللها توظيف تقنيات البحث العلمي محل الدراسة لتكون
موضوع نقاش بين األساتذة والطلبة.

طريقة التقييم:مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.

المراجع :حسب النصوص محل التعليق.

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :إدارة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم:
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها
العملية الحديثة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة.
محتوى المادة:
المحور األول :مفاهيم ومظاهر.
 -1مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة.
 -2ظاهرة انفجار المعلومات.
المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد.
 -1تكنولوجيا االتصال الالسلكي.
 -2تكنولوجيا االتصال السلكي (االتصال الكابلي واأللياف الضوئية).
المحور الثالث :بعض تطبيقاتها الحديثة.
 -1تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها.
 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية.
 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية.
 -4تكنولوجيا الميكروفون.
 -5تكنولوجيا البث التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة.
 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التلتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت.
 -8تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني.
 -9تكنولوجيا الحاسوب اللوحي (اللوح اإللكتروني).
خاتمة :بعض آفاق تطورها.
المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 إياد شاكر البكري :تقنيات االتصال بين زمنين ،عمان ،دار الشروق للنشر.2003 ، حسن عماد مكاوي ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصريةاللبنانية.1997 ،
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

 دليو فضيل ،تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (بعض تطبيقاتها التقنية) ،الجزائر ،دارهومة.2014 ،
 فاروق سيد حسين ،الكوابل ،األوساط التراسلية واأللياف الضوئية ،بيروت ،دار الراتبالجامعية.1990 ،
 محمد محمد الهادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكاديمية،.2001
 هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجيا الوسائل المرئية ،األردن ،دار وائل للنشر.2010 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston,
1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر :إدارة عامة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :قانون التهيئة والتعمير

الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم:
فه ال تسةل هلتكمة إلىكرل اتلمخ لالتكموة لهتإل اتءتالتك هلفضمنهةل ة لو لتك م ال ل
ه كملمخ لالتكق تا تالتك نظيميةل هتكضا رةلتكم لقةللةك ه ئةلتك م تا ية.لهيث ال تلتكمقيةسلتك ي لمنلتإلشالةخال
تكقة و يةلهتك ملية لك كملفهولرم ةزلل ةل لتكم ت هلتكوعت .ل

المعارف المسبقة المطلوبة :

رض اتل فهل تك ةكبل أ ل أّكقل و مل تكموة ل تألسةسيةل تك هل رقوال ل هةل تكنظةال تك قة ل منل ر لل ف ويلن ل فهل
تكليسة ج لك نلفوقرلتكمة إل ي إل س يةل.

محتوى المادة:
أوال :الق اررات التنظيمية في مجال التهيئة والتعمير ل
تكمخ فلتك و ههلكل ه ئةلهتك م ا لهل
-لمخ فلشغ لتأل تض ل

ثانيا :الق اررات الفردية في مجال التهيئة والتعميرل ل
-لتكارصلتإل ت ية فهلم ةللتك ه ئةلهتك م ال ل

لتكطهة تالتإل ت ية فهلم ةللتك ه ئةلهتك م ال لثالثا :إصالح منظومة التهيئة والتعمير في الجزائر
المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
-لل وة ل

ل تكم

ل (تك نظيقل تك ما

تكقة و يةلهتخ اة رةلهتكسيةسية لتك

ل كلم ينةل تك اإ:ل تكم ينةل تك اإل فهل تك ل رة) ل تكم لةل تك تئايةل كل لوال

ل 03ل1998ل .ل

-للتكقة و لل25-90للتكمؤ خل فهلل1990-11-18للتكم ل ل لةك و ي ل تك قة

ل

ل .49ل هتكقة و لل29-90ل

تكمؤ خلفهل1990/12/01لتكم ل للةك ه ئةلهتك م ا ل ل 52.ل ل

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

 ل ة و ل 30-90لتكمؤ خلفه 1990/12/01لتكم ل للةألم تلتكوطن دة ل ل ل.52ل هتكماسوالتك نض د ل-91455لتكمؤ خلفهل1991/11/23لتكم ل لل ا لتألم تلتكوطنية ل ل 60.ل .ل

-لتكماسوالتك طاي هل قل07-94لتكمؤ خلفهل05/18ل1994/لتكم ل للطاهطلتإل ة لتكم مة لهممة سةلمهنةل

تكمهن سلتكم مة

ل ل  .32.ل

لتكضةض لرمة :تك اتئقلتكوت ةل لرلتك قة  .ت ومة  /وز ي ة /تك تئا :تك و ةتكثة ية لكسنة2006ةم للةشةل ما :ةمةرةلتكمل يةلتك قة يةلتكخة ة ل ت ل ومة لتك تئا طو ةل.2004-للتكمس طة

لتكعفيظلل نل

ومة لتك تئا طو ةل2004

-

ةلتك

إ ل ى وةال تكمل يةل تك قة يةل هتكعقوقل تك نيةل تك قة ية فهلتك طايعللتك تئا

كه لأزمةلتك قة لتكض ةهلهمق اةةالفسوي هة

ت ل

ت لتكخل ه ية تك تئا.

ةم للةشةل ما :ق لو لتك ا ةا ت ل ومة تك تئا طو ةل2004لةم للةشةل ما ق لتكمل يةلتك قة ية-لةم للةشةل ما لتكقضةءلتك قة

ت ل ومة تك تئا طو ة 2004للل

ت ل ومة تك تئا ل.2006

 االتك ينل نو ه لتكوسةئ لتكقة و يةل هتكمؤسسةفيةلكعمةرةلتكغةلةالفهلتك تئا  :يوت لتكم و ةالتك ةمعية لتك تئا لطو ة2001

طريقة التقييم:
امتحان  +متواصل

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر :إدارة عامة
السداسي :الثاني
االسم الوحدة التعليمية :االفقية
االسم المادة :اللغة االجنبية

الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم(:ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من التعامل باللغة الفرنسية في المصطلحات القانونيةالمتعلقة
التخصص ( نصوص قانونية و إدارية و مراجع )

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
اساسيات اللغة
محتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
المصطلحات القانونية.
الترجمة من اللغة العربية إلى االجنبية.
الترجمة من اللغة االجنبية إلى اللغة العربية
نماذج من نصوص مختارة في العلوم اإلدارية
العمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:

فيليب ط .أبي فاضل ،قاموس المصطلحات القانونية (فرنسي -عربي)،مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة األولى،
2004

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة التعليمية :االساسية
اسم المادة :نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية

اسم المادة :1نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:

يه ال تك وينل فهل هل تكمة إللىكرل تك عالقل فهل تكموة ل تك ةمةل تكعةبمةل كلماتف ل تك ةمة ل ه كمل أ مةطل فس ا ةل
مللتأل ظمةل تكمقة ةل ةكماف ل تك ةال تأله هبه ل
خسيمةل أسلو ل تك ضويم ل لةإلضةفةل ىكرل م افةل راو يةاللل ل

همنل قلفهولي ه لتك ةكبللةكمقة بةلتك مليةلهتكمقة ةلك يفليةالتإل ت إلتكنة عةلكلماتف لتك ةمة.لللل

المعارف المسبقة المطلوبة:
بللأ ل تب سبل تكم ة ال تكقة رةل تكم لقةل نظايةل تكماف ل تك ةال ن ل تس للكم لوضوعللتكنطةطل
لللللس ل كل ةك ل
تإل ت لر للماةلةلتكليسة ج.للل ل

محتوى المادة:
لمضهوالتكماف لتك ةال .ل-لف و لهفيضةلتك هكةله

للةكماتف لتك ةمة.ل ل

للى طةءلتكماتف لتك ةمةلهإكغةؤ ة.لتكموة لتألسةسيةلكلماتف للتك ةمة .للأ وتعلتكماتف لتك ةمةل .للتكماف لتك ةالتأله هبه .لس التكماتف لتك ةمةل(تك ا ل لرلأسلو للتك ضويم) .ل
بلف ل
لأسةك ل-لى

حلتكماف لتك ةالفهلتك تئ لا ل

طريقة التقييم:
 -امتحان  +متواصل

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

ل

 و ل س ل للتكموتضي لعللتألسةسيةل فهل تكقة و ل تإل ت ل تك ةا ل (تأل مةلل هتك قو ل تإل ت ية ل تكضوفللتإللت. لل ل.ل2001تكمسؤهكيةلتإل ت ية لم ألتكطاعية) لفوزيعلمال وةلتكعل ه لسو ية ل
ل ت لتك لوا ل نةل لة ل
ل سو لكلنطا لتك تئ لا ل

لمعم لتكاغ الل له لتكقة و لتإل ت. ل-

لفهلتكقة و لتإل ت

م و ةل افه للةفن لة ل
ل يوت لتكم و ةالتك ةمعية لتك تئ لا ل
لمنطأإلتكم ة ا لتخسالن يةل ل
ل يوت لتكم و ةالتك ةمعية لتك تئ لا ل

ل مة ل وضيةا لتكو. للفاي إلم ية ه لتكقة و لتإل ت.

لتكقة و لتإل ت

ل مة ل وت. ل-

لهللا لتكقة و لتإل ت

للس و هل. ل-

لتكقة و لتإل ت

ل مة ل وت. ل-

-E. CADEAU, « La satisfaction des besoins collectifs : le service public », in Droit public général
,Litec, 3ème éd 2006
- D. LINOTTE et R. ROMI, Services publics et droit public économique, Litec, 6ème édition 2006
-R. LE MESTRE, Droit du service public, Gualino éditeur, 2005
- J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU, H.PAULIAT, Grands services publics, Armand Colin, 3ème éd,
2004
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien.
- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- Gustave PEISER, Droit administratif, Paris, Dalloz, 18éme édition, 1996.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien.
- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
- Georges depuis, marie – Jose Guidon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz;
paris 1999.
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عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة التعليمية :االساسية
اسم المادة :قانون المناجمنت العمومي

الرصيد6 :
المعامل3
أهداف التعليم:
(ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر )
تقديم الوسائل الضرورية للطلبة لتأهيلهم للتحكم في تسيير اإلدارة العمومية ومواردها المادية والبشرية
اإللمام و اكتساب المعارف المتعلقة بالمناجمنت العمومي
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر
كل المعارف السابقة
محتوى المادة:
 مفهوم المناجمنت العموميـ النظرية العامة للمنظمات العمومية
ـ التسيير العمومي
ـ وسائل نشاط التسيير العمومي
ـ تسيير اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية
ـ طرق الشراكة بين اإلدارة والقطاع الخاص
 تسيير األمالك المنقولة والعقارية استعمال أدوات و تقنيات المناجمنت العمومي في القطاع العمومي  :األداء الناجح .التحفيز .الفاعليةوالفعالية
ـ التسيير المالي و مفهوم المناجمنت العمومي
العمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
تيشات سلوى ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تحت عنوان  -افاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل
تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر الى بعض التجارب االجنبية  -كلية االقتصاد و التجارة ،جامعة احمد
بوقرة بومرداس.2015/2014 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة التعليمية :االساسية
اسم المادة :االدارة و مسائل المالية و الجباية

الرصيد6 :
المعامل 3
أهداف التعليم:
(ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر )
تمكين الطلبة من تعميق المعارف المتعلقة بمختلف مسائل المالية و القانون الجبائي و الضرائب والتمكن
من تحليل الواقع و الصعوبات التي تواجه اإلدارة في تسيرها للعمليات المالية
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر
المالية العمومية و االقتصاد والمنازعات اإلدارية والمسؤولية اإلدارية
محتوى المادة:
ـ محور أول :المسائل المتعلقة بالتسيير المالي
 هيكلة الميزانية -عمليات تقييد الميزانيات والعمليات المالية اإليرادات -النفقات إعداد و تنفيذ الميزانية :إجراءات التحضير-التصويت -المصادقة األعوان المكلفون بالتنفيذ المراقبة ترشيد اختيارات الميزانية الميزانية أداة للتحفيز و الحكم الراشد محور ثاني :المسائل المتعلقة بالقانون الجبائي الضرائب و الرسوم االستقالل المالي والالمركزية المحليةالعمل الشخصي:
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
محمد علي سكيكر ،الموسوعة الضريبية في قانون الضرائب ،االسكندرية.2008 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية المنهجية
اسم المادة :تقنيات اعداد البحوث و المذكرات

الرصيد6:
المعامل1
أهداف التعليم(:ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
) بعد نجاحه في هذه المادة سيتمكن الطالب من التعرف على كيفية تحرير البحث العلمي ،خاصة
مذكرةالتخرج.

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
 منهجية البحث العلميمحتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب
المقدمة - :التعريف بالموضوع
 أهمية الموضوع طرح اإلشكالية التقسيمات الكبرى للبحث العرض - :تقسيم الموضوع إلى أبواب ،فصول...الخ ضبط العناوين توثيق االقتباس بالمعنى والحرفي كيفية التهميش التمهيد والخالصات الخاتمة - :خالصة البحث والنتائج كيفية إعداد قائمة المراجع تنظيم المالحق والفهرسة كيفية إعداد الملخصاتالعمل الشخصي :يمكن للطالب إعداد بحوث يتم من خاللها توظيف تقنيات إعداد بحوث والمذكرات محل
الدراسة لتكون موضوع نقاش بين األساتذة والطلبة.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان نهائي
المراجع(كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث

اسم الوحدة وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :السلطات اإلدارية المستقلة
الرصيد3 :
المعامل1
أهداف التعليم :فمال نلتك ةكبلمنلتك عالقلفهلتكنظةالتكقة و هلكلسل ةا لتإل ت يةلتكمس قلةل ه ئةال
ف ال نلفعوللهفيضةلتك هكةلتكم ة اإلمنلم رلةلفهلتكعق لتخ اة لىكرلضةل ةلك له كمل
منل ر لل تك م ل فهل فعل ل ط ي هةل تكقة و يةل ل تكو وال لرل تكا ةيةال تكمنوطةل هةل هتكا ةلةل
تكقضةئيةلتكممة سةل ل هة.ل ل
المعارف المسبقة المطلوبة :س لكل ةكبل تسةلتكقة و لتك ةالتخ اة لر للماةلةلتكليسة ج ل
همنل قلرض اتلىكمةم للةكم ة التكقة رةلتكم لقةل ه هلتكسل ةا.ل ل
محتوى المادة:
أوال :الطبيعة القانونية للسلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية االستقاللية.ل
 تكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلةلفهلموت هةلتك س و .ل ىشالةكيةلتس ق كيةلتكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلة.لثانيا :اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة.
 تخر اةالتك نظيمهلهتكا ة ه. تخر اةالتكقم ه.لثالثا :الرقابة القضائية على أعمال السلطات اإلدارية المستقلة.ل ل
 -تكا ةلةلتكقضةئيةلهفوزيعلتخر اةا.ل

 تكقوت لتإل اتئليةل.لالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
ل و مل نلهك لسل ةالتكضوفلتخ اة لفهلتكقة و لتك تئا .-ل ولمعم لتكطاي

ل ة و لتكمنةفسةلهتكمنةفسةالتك ة ية.ل

 ل ن لك اشلمنر ل"تكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلةلفهلتكم ةللتكماافه -له ل ي لك ه لتك هكة "-لم لةلى ت إ ل 2002لتك

ل.2ل

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

ل.1ل

 لتك2001لكوة ل ة ا ل"تكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلة" لم لةلى ت إ ل-

-Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique en Algérie, édition houma.
-Teulon Friedrich, le rôle économique et social de l’état et des
administrations publiques.
-Medjnah Mourad, les rapports entre autorités de régulation en matière
de concurrence.
لل

لم وت+ تم عة ل:طريقة التقييم
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عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :منازعات العمل والضمان االجتماعي

الرصيد1 :
المعامل 1
أهداف التعليم(:ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
تمكين الطلبة من تعميق المعارف المتعلقة بمختلف اطر و طرق تسهيل معالجة و تسوية منازعات العمل
الفردية و الجماعية و الوقاية منها في مختلف مستوياتها سواء كانت في القطاع العمومي او القطاع
االقتصادي العام و الخاص

المعارف المسبقة المطلوبة  (:وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر
المنازعات اإلدارية والمسؤولية اإلدارية قانون الوظيف العمومي و قانون العمل
محتوى المادة (:إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )*المسائل
المتعلقة بالوقاية و التسوية الودية و القضائية لمنازعات العمل الفردية
 مضمون منازعات العمل الفردية كيفيات معالجة منازعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة : المصالحة التسوية القضائية*المسائل المتعلقة بالوقاية و التسوية الودية و القضائية لمنازعات العمل الجماعية
 مضمون منازعات العمل الجماعية االحكام المطبقة على الهيئات المستخدمة غير االدارات العمومية : الوقاية  -المصالحة  -الوساطة  -التحكيم التسوية القضائية االحكام المطبقة على الهيئات المستخدمة و االدارات العمومية : الوقاية  -المصالحة مجلس الوظيفة العمومية المتساوي االعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ممارسة حق االضراب و طرق تسويتهالعمل الشخصي :
يمكن للطالب تقديم بحوث او ورقة تقنية لكل محور اين تكون محل نقاش من قبل الزمالء و األستاذ
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان النهائي.
المراجع:
د /انس جعفر ،الحقوق الدستورية للموظف العمومي ،دار النشر و التوزيع ،الجزائر.2012 ،

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

عنوان الماستر المهني :إدارة عامة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :الفساد وأخالقيات العمل

الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم:

فه ال هلتكمة إلىكرلفوعيةلتك ةكبلهفعسيس لمنلر التكضسة له ف لكلمسة مةلفهلمعة ب ل .ل

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
واس تقبال الزوار ،واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار
الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية...
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رابعا :أسباب الفساد اإلداري والمالي :
 -1أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:
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 التوعيـة
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 ،ل
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0

املؤسسة :جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان املاستر :إدارة عامة املوسم الجامعي 2021-2020

بحر يوسف ،الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي
http://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
حمودي همام ،مصطلح الفساد في القرآن الكريم.
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
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 ( آف اق 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/
- http://www.undp-pogar.org
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عنوان الماستر االدارة العامة

السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :اللغة االجنبية
الرصيد1 :
المعامل1
أهداف التعليم( :ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )
يسمح للطلبة بالتمكن من تحليل النصوص القانونية والتعليق على األحكام والقرارات في مجال قانون الدولي
باللغة االجنبية

المعارف المسبقة المطلوبة ( :وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،
سطرين على األكثر).
 المبادئ األساسية للغة االجنبيةمحتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب )
 تحليل النصوص القانونية في مجال التخصص التعليق على األحكام والقرارات في مجال التخصصالعمل الشخصي :يمكن للطالب تحليل نصوص والتعليق على قرارات بالغة الفرنسية موجهة من قبل األستاذ في
مجال من مجاالت التخصص
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة +امتحان نهائي
المراجع ( :كتب ،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
مختلف النصوص القانونية التي تحتوي على نصوص قانونية او احكام يتم ترجمتها سواء من اللغة االجنبية الى
العربية او العكس.
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