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 إدارة عامة  ماستر 

 : ل واألالسداسي  - 1
 

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي  

 ي الحجم الساعي األسبوع

 األرصدة  المعامل 

 ع التقييم ون

أعمال   محاضرة  أسبوع   15
 موجهة 

أعمال  
 ية تطبيق

 إمتحان  متواصل  عمل شخصي 

   18      450 وحدات التعليم األساسية 

          و ت أ  

 / / 06 03 4,5  1,5 03 150 المؤسسات الدستورية: 1المادة 

 / / 06 03 4,5  1,5 03 150  قانون الوظيفة العمومية :2المادة 

 / / 06 03 4.5  1,5 03 150 ارية ية اإلدالمسؤول :3المادة 

   09      225 وحدات التعليم المنهجية 

          و ت م

منهجية إعداد النصوص  :  1المادة  
 اإلدارية القانونية و

150 03   4.5 03 06 / / 

: المشروع المهني  2المادة
 الشخصي و

75 1.5   1.5 01 03 / / 

   02      50 م اإلسكتشافية التعليوحدات 

          و ت إ   

الميزانية   تقنيات :1المادة 
 المحاسبة العمومية و

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

 ةالحكم الراشد والتنمي: 2المادة 

   امةالمستد                

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

   01      25 وحدة التعليم األفقية 

          أ ف و ت 

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

   30 16 27  4.5 18 750 1ي مجموع السداس
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 السداسي الثاني:  -1
 

 وحدة التعليم 

لساعي  الحجم ا
 لسداسي  ا

 الحجم الساعي األسبوعي 

 األرصدة  المعامل 

 تقييم نوع ال

أعمال   محاضرة  أسبوع   14-16
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

 امتحان  متواصل  عمل شخصي 

   18      450 ساسية تعليم األت الوحدا

          و ت أ  

االداري   م: التنظي1المادة

 والمؤسساتي    

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

: المنازعات اإلدارية  2المادة 

 الخاصة 

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

: قانون الصفقات  3المادة 

 العمومية 

150 03 1,5  4.5 03 06 / / 

   09      225 منهجية وحدات التعليم ال

          و ت م  

 / / 06 03 4.5   03 150 2هجية البحث العلمينم: 1المادة 

عليق على  التو  تحرير 2المادة
 اإلداريةالنصوص القانونية و

75 1.5   1.5 01 03 / / 

   02      50 االستكشافية وحدات التعليم 

          و ت إ   

تكنولوجيات  إدارة  : 1مادة لا
 واالتصال اإلعالم 

 / / 01 01 س 2.5   1,5 25

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

   01       التعليم األفقية وحدة 

          و ت أ ف 

 / / 01 01 2.5   1.5 25 نبية جااللغة لا  1المادة 

   30 16        27  4.5 18 750 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:  -3
 

 
 عليم التدة حو

الحجم الساعي  
 السداسي  

 م الساعي األسبوعي حجال

 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

أعمال   محاضرة  أسبوع   15
 موجهة 

ل  ماأع
 تطبيقية 

 ان امتح متواصل  عمل شخصي 

         450 التعليم األساسية ات وحد

          و ت أ  

 / / 06 03 4,5  1,5 03 150 ة العمومي المؤسسات  ة المرفق العام رينظ: 1المادة 

 / / 06 03 4,5  1,5 03 150 قانون المناجمنت العمومي     :2المادة 

 / / 06 03 4.5  1,5 03 150 اية والجب: اإلدارة ومسائل المالية 3المادة 

         225 تعليم المنهجية ت الوحدا

          و ت م  

 / / 06 03 4.5   1.5 150 ت : تقنيات إعداد البحوث والمذكرا1دة الما

 / / 03 01 1.5   3 75 السلطات اإلدارية المستقلة : 2المادة 

         50 وحدات التعليم اإلسكتشافية 

          و ت إ   

 / / 01 01 2.5   1,5 25 ضمان االجتماعي ل ا و العمل منازعات 1المادة 

 / / 01 01 2.5   1,5 25 القيات العمل   د وأخالفسا 2المادة

          فقية األعليم  وحدة الت

          و ت أ ف 

 / / 1 1 2.5   1.5 25 االجنبية اللغة   1المادة 

   30 16 27  4.5 18 750 3مجموع السداسي 
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 رابع: السداسي ال - 4
 
 الحقوق والعلوم االدارية   دان:ميال

 ية  الشعبة: العلوم اإلدار
 إدارة عامة  التخصص:

 
 قش مذكرة تناسسة يتوج بتربص في مؤ

 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي 

 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى 

 4 1 5 التربص 

 24 1 * 42 مذكرة نهاية الدراسة 

 30 3 750 4مجموع السداسي  

 

 واألعمال األخرى خصي للطالبالعمل الش*بما في ذلك 

 حوصلة شاملة للتكوين: -5

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

 
 

 المجموع 
ملتقى+  
 مذكرة 

ية االستكشاف األفقية   ت  ح س و  األساسية  المنهجية  

 محاضرة  405 247.5 135 67.5 / 855

ل  ماأع 202.5 67.5 135 /  / 405
 موجهة 

أعمال   / / / / / /
ية تطبيق  

1215 / 112.5 522 ي عمل شخص  607.5 270   

 المجموع  1215 585 495 180 25 2500

 األرصدة 54 27 6 3 30 120

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

 وحدة تعليم 
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IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةمفصل  ة بطاق  تقديم)
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 إدارة عامة   : يالمهن  عنوان الماستر 

 األول السداسي: 
 األساسية وحدة التعليم  اسم الوحدة:

 المؤسسات الدستورية : 3اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

ئددا  لنظددةالتكقددة و هلتك  تةلتكقةئمددةلفددهلتكمؤسسددةالتك سدد و يةكددبللةكهلتكمددة إلىكددرلف ايدد لتك وينلفددهل دد ليهدد التك  دد
هدددة لمدددنلرددد للفطدددايملتكسدددل ةالتكم قدددو إلكل اكمدددة لفدددهلموت هدددةل  ةمليدددةل  نلةإلضدددةفةلىكدددرلتكددد عالقلفدددهلتك   دددةلتك

ك  د ي لتك سد و   له د تل لد لفددهلسسددةالفدهلتتكعالومدة لتخر ادةالتك طداي هلكدائيجلتك مهو يدة له ه ل د هلتكمؤل
ل.ل2016تكمالاسةلسنةلل ي التك س و يةة لتك  ىط
 

 :قة المطلوبةالمعارف المسب

تكليسدة ج لهمدنل دقلرض داتلتب سدةل لتكم دة التكقة  ردةلة و لتك سد و  لرد للماةلدةلسد  لكل ةكدبل  تسدةلمدة إلتكقد
لتك هلفؤ ل لك  تسةل  تلتكمقيةس.

 
 المادة:  محتوى

 ل.كقة و هلتك  تئا لكنظةالتتكقةئمةلفهلتل و يةكمؤسسةالتك ساي للةك  تل-
 للنةئية(.و يةل)فهلتكظاهالتك ة رةلهتخس ثلتخر اةالتك طاي هلكائيجلتك مهل-
 تكمسؤهكيةلتكسيةسيةلكلعالومة.لل-
  ه لتكمؤسسةالتك س و يةلفهلتك   ي لتك س و  .لل-
 تكم لجلتك س و  .لل-
  طة ية.للتكه ئةالتك س و يةلتخسلل-
 

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

ل.2003 تئا لنطالهتك وزيع لتك  س و   ل ت لتك لوالكلتكو   لفهلتكقة و لتكل  و رة لةسنهل-
 ل.2000 لتإلسالن  يةتكنظقلتكسيةسيةلهتكقة و لتك س و   لمنطدددأإلتكم ة ا لل  مةللتك ينلسةمهل-
 دددبلتكقة و يدددة لكسيةسدددية ل ت لتك تةددد ت ل تءلتألأضدددةئيةلكعايدددةلفأسددديجلهلتكقلمةردددةع لتك  دددبلةسدددنل  ددد لتك دددايقل-
ل.2008قة اإ لماا لتك
لل.2002كعل هلتكعقوقية لسية لمنطو تالتتأل ظمةلتكسيةلمعمو   ف تل   لتكو ة لل-



 

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

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  
 

 ل2009ك وزيددع لتكوسدديفلفددهلتكددنظقلتكسيةسدديةلهتكقددة و لتك سدد و   ل ت لتكثقةفددةلكلنطددالهتل   مددة لأةمدد للتكخ  ددبلل-
ل. مة  لتأل   

 ل.1971ضةلتك ابية ل  اها لتكسيةسية ل ت لتكنهكأل ظمةلهتكعيةإلكمضةهيقلتكع يثةلتل فوز لأ ول رة لل-
 ددد نلمل لدددة لتك  تئدددا للتكنظدددةالتكسيةسدددهلتك  تئدددا  ل ت لتكهددد للكل وة دددةلهتكنطدددالهتك وزيدددع سددد    للطددد  اتكل دددول-

ل.1993
 ةمعيدددة لوت لتكم  و دددةالتكهل ل يدددتك ددد ءلتأللظقلتكسيةسددديةلتكمقة  دددة  و  لهتكدددنتكقدددة و لتك سدددسددد    للطددد  اتكل دددول-

ل.2005لتك  تئا 
 

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

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

March 18, 2009.  

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

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

Paris, 1984. 

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

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

 

 طريقة التقييم: 

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

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

  6الرصيد:
 3المعامل:

 أهداف التعليم: 

تكعدةبقلكلموفدالتك مدومهل و دض لهت هدةللقدة و هفدهلتكنظدةالتكفعالدقلتك ةكدبلكدرل  تلتكمقيدةسلىلتك  وينلفهلليه ا
تإل ت إلهأ تإلفعق دددد لأ دددد تفهةلفددددهلأ تءلتكخدددد مةالتك ةمددددةلكل مهددددو  له كددددملمددددنلردددد للفطددددايملتكموددددة  لتكعةبمددددةل

 ةملدةله كدملهفد لمقة بدةلم لةلهتخس مات لف هة لةقوقلتكموفدالههت وةفد  كل وفي  لشاهطل روللتكوفيضةلتك مومي
 هلهتكضنه.للتك ة   نلتكقة و ف معل  نل

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

مقيةسلتكوفيضةلتك موميةللاضةلمو  إلهبمقة بةل ة و يةلفقف ل  نمةلرم ةزلتك  وينلتكمق احل نةلللس  لكل ةكبل  تسة
 ةفةلتكمقة بةلتكضنيةلمنل هةل ة ية.لللةك م لمنل هة لهبإضل

 
 محتوى المادة: 

 وفالتك مومهمضهوالتكمل-
 كمسةهتإ لتك  ت إ ل تئميةلتكوفيضة( لتك وفي )لتوة لمل-
 شاهطلتك وفي ل  نلتكقة و لتإل ت  لهتإل ت إلتك ةمةل-
 لللللللطاقلتك وفي ل  نلتكقة و لتإل ت  لهتإل ت إلتك ةمةللللللللللللللللللللللللللللللل-
 ةقوقلههت وةالتكموفال-
 ت قضةءلتكاتل ةلتكوفيفيةل-
 

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

تكهة   لل - أم نل   ل تك ابه لوإصالحهاللوأساليبهاللأصولها للالدولةللموظفيللشؤون للإدارةةم  ل تكض ال  ل ت ل
 .ل1990ماا ل

 .ل1970 لم و ةللغ ت  لتك اتق لالعربيةللدولالفيلالمدنيةلالخدمةةم  لأم نل   لتكهة   ل -
 ل ت ل1 لتك و ةللمقارنةللدراسة للالتأديبللحالةللغيرللفيللالوظيفيةللطةالرابللانقضاءا للةم  لسليمة لتكق    -

 .ل2003هتئ لكلنطالهتك وزيع ل مة  لتأل    ل
 .ل1999 ل ت لتكعةم  ل مة  لتأل    لالبشريةلالمواردلإدارةرةك ل   لتكاةيقلتكه  ه ل -
 .لل2005تإلسالن  ية للمنطأإلتكم ة ا ل اإلسالميةلالشريعةلومبادئلاإلدارةلعلم تغبلمة  لتكعلو ل -
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 .2000 لتك ت لتك ةمعية للالبشريةلالمواردلإدارة هترةلمعم لةسنل  -
 .لل1983 لم و ةلتك وف   ل مة  لتأل    لالعامةلاإلدارةلفيللالوظيفةلأخالقياتز هل تفبلغوشة ل -
اا ل ية لم بلتكقة ول ل ت لتك دوليةلاللالعالقاتلللقانون للاألخالقيللالمضمون ةلهللال   لتك ظيقل  ةلهللا للز ل   -

2012. 
 .2004 لمنطأإلتكم ة ا لتإلسالن  ية لماا لاإلداري لالقانون لأصولسةمهل مةللتك ين ل -
تك ين لل - كلنطالعامةللللوظيفةللاإلداري للالتنظيمسةمهل مةلل تك  ي إل تك ةم ةل ماا ل ل ت ل تإلسالن  ية ل ا ل

 .ل1990
 

- 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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 مة ة عاإدار : مهنيال الماستر عنوان 
 األول السداسي: 

 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 ارية المسؤولية اإلد :3اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 : أهداف التعليم

 م  لتكضهقلةوللف و ل ظةالى  حلتألضات لتكنة مةل نلمسؤهكيةلتإل ت إليةسلىكرلف  تلتكمقللهوينلفتك  لليه ا
كعقدوقلتألفدات لمدنل هدةلهضداه إلةمةردةلف ةكيدةل طدةطلتإل ت إللعمةردةلتكمطداه ةهتكوعثل دنلفعق د لتك دوتز ل د نلتك

 تك ةمةلمنل هةل ة ية.للهفعق  لتكمالعة
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

 لك ندد ل نددةلي نددةهلل دد تلتكمقيددةسللالث ددالمددنلتك ضادد  لهبطددال لتإل ت  للل ددملمضددةهيقلتكقضددةءكل ةكددبل  تسددةل لسدد 
تخ  هدة تالتكقضدةئيةلتكم  لقدةللالد ل ظدقلتكمسدؤهكيةلتإل ت يدةلفدهلتك  تئداله د كمل مله لة ثلفا د لتك  تسدةل لدرل

للة.لفهلفا س
 

 : المادة محتوى

 وتطورها  المسؤولية اإلداريةأوال: مدخل لمفهوم 
لهةلفهلتكقة و لتإل ت  لأسسهللف و ل ظةالتكمسؤهكيةلتإل ت يةل تكمسؤهكيةي لف الل-

 تطبيقاتها في القضاء الجزائري و   الخطأالمسؤولية اإلدارية على أساس ثانيا: 
لقه لتكطخاه(تكخ ألتكمافبلكلمسؤهكيةل)تك سيق لتكوسيف لتكمافل-
لتك   ةلتكس  يةلل-

 قاتها في القضاء الجزائري بيتطدون خطأ و رية المسؤولية اإلداثالثا:  
لف  يقةفهةلفهلتكقضةءلتك  تئا لهلل لرلأسةسلتكمخةطالتكمسؤهكيةلتإل ت يةل-
ل.ف  يقةفهةلفهلتك  تئار لللم  ألتكمسةهتإلأمةالتألعوةءلتك ةمةلهلتإللرل ليةةلتإل ت لتكمسؤهكيل-
 المسؤولية اإلدارية بعا: نظام التعويض عن را
 يض/ طلب التعو 1
 فددعلتك  ددويمل)ةةكددةلفنض دد لمافدد ل ددةا لتك اددااللةسددقلى ت إلأرددال لتخز هت للصلتكمسددؤهلل ددنفع يدد لتكطددخل-

لخر اة ةا لفضويملتكماف  لتخشغةللتك مومية(تكوفيضه لتك  ةه  لف تر لت
لشاهطل فعل  وللتك  ويملل-
لوعيةل)فوتئ لتك أر ا لفوتئ لتك  ويم لفوتئ لتكضوتئ (تك  ويضةالتك ل-
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 لتعويضشروط استحقاق ا /2
لتكضا لهشاهط ل-
لتك   ةلتكس  يةلتكمؤ اإل-
لتس و ة لتك  ويمللس بلهضعيةلتكضعيةلل-
 / نظام التعويض3
لملتك لهلكلضا   ويتكل-
لفق يقلتألضات لل-
لى قةالقيمةلتك  ويملل-
لأ ظمةلرة ةلكل  ويملل-
ل ويملتكمؤ تلتك ل-
 

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

لل ل  تسةلفأ  ليةلفعل ليةلهمقة  ة تك  تئا ل يوت لتكم  و ةالتك ةمعية  ظايةلتكمسؤهكيةلتإل ت ية مة  للل  ل وت -
ل.1994ئا لتك  ت

ل.2013ه ل لتك  تئا ل ل ت لتكمسؤهكيةلتكسل ةلتك ةمةآثلملويةلةس نل نلشيخ لل-
 تكم لدددة، "فهدددةلفدددهلم دددةللتكمددداه تك ة ردددةلهف  يقةتكمسدددؤهكيةلتإل ت يدددةل دددنلت  ددد تالتكادددية ةل" لشددد هو لمسددد و لل-

ل.28-11.ال- لال1998 ل2 لتك   لتكقضةئية
 

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

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

 6 الرصيد:
 3معامللا

 
 أهداف التعليم: 

 (  ر على األكثر ، في ثالثة أسط  ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادةذكر)
 

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

 
 
 

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

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

 لشخصي للطالب ( لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل االمفصل محتوى تحديد ال  ) إجباريةمحتوى المادة: 
 
 كيفية اختيار موضوع البحث -

 ي كيفية القيام بالبحث المكتب  -

 ضياتفرالكيفية اختيار اشكالية البحث و مختلف  -
 تحليل المعطيات المتوفرة  -
 ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه   -

 ئم للعناصرم المالالتقسيلصحيحة و الصياغة ا -
 كيفية انشاء الخاتمة استنادا الى مراحل البحث السابقة   -
 المراجع -
 المالحق ان وجدت  اهمية الملخص و كيفية تنظيم -
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 الشخصي و البحث فيه  
 

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

 مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة  
 

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

 
 معرفة الذات  -
 معرفة المهنة  -
 تحليل المسارات الممكنة  -
 المكونة اختيار التكوين والمؤسسة   -
 التمويل  -
 

 شخصي للطالب اتجاه اختياراته للمهنة. ل اتهاد االج العمل الشخصي
 

 النهائي.  امتحان + مراقبة مستمرة  طريقة التقييم:
 
 
 

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

 فية االستكشا وحدة التعليماسم 
 المحاسبة  تقنيات الميزانية واسم المادة: 

 1د: الرصي
 1المعامل

 
طر  الثة أسالمادة  ، في ث  ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه)أهداف التعليم:
 (  على األكثر 

 
تسا التي  الحديثة  التكنولوجيا  التحكم في وسائل  الطالب من  تمكين  إلى  المقياس  هذا  الطالب على  يهدف  عد 

 بالمحاسبة و تحقيق الميزانية  وماتي و دراسة المسائل التقنية المرتبطة البحث و االستفادة من و التطور المعل
 

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

 
 معرفة عاميات االتصال  

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

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

 في القطاع العام  المحاسبة ـ مكانة 
 مترتبة على االخالل ب نظام المحاسبة النتائج ال -
 

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

 
 النهائي.  امتحان +مراقبة مستمرةطريقة التقييم:

 
 

 المراجع:  
 

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

 االول  اسي:سدال
 االستكشافية  : يميةالوحدة التعل

 الحكم الراشد والتنمية المستديمة    المادة:

 1 الرصيد:
 1المعامل

 

 أهداف التعليم: 

ة يثةلفقوال لرلللةفس  ايفهل  هلتكمة إلىكرلفعالقلتك ةكبلفهلمضهوالتكعالقلتكاتش ل و ض لمقة بةلليه التك  وينلل
تكضوت  لت تك نميةل  مع له كمللغاتلفعق  لمضهوالآرالمألسةسيةلفهلأ لمفظةفال هو ل ك ل ولمضهوال  ةه ل

ةلم  لبلى  ت ل وت  لى ت يةليقلتكات نةلضاه إلملعةلرق ض همة لهمنل قلي  هلىكمةالتك ةكبل ه هلتكمضةهلتكمس  ت
 منض عةل لرلمعي هةلتخ  اة  لهتخ  مة ه.لل

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 لرلتكم ة التك هلتب س هةلمنلر لل  تس  لك ه لتكمقيةسلتك  لر  ل  ي ل س يةللتللفهل  تس  لكه لر  م لتك ةكبلل
   ت  .للةلتك نظيقلتإل لرلمس ولل ظايللفهلر مةلتك نميةتكسل ةالتإل ت يةل

 محتوى المادة: 

 أوال: مفهوم الحكم الراشد والتنمية

 الحكم الراشد  مفهوم   -1

لاتش لم ا تال اهزلمضهوالتكعالقلتكل-

لاتش :للكعالقلتكأل ة لتل-

لتكعالقلتكاتش لينظقلف ر لفوت  لتفخة لتكقات لتك مومهلل-

لتكعالقلتكاتش لر  زل ه لتكق ةعلتكخةالل-

 مفاهيم التنمية    -2

لوللمنلمضهوالتكنمولىكرلتك نميةللتك عل-

لفا   لمضهوالتك نميةل لرلتك ةئ ل لرلمس وللمعيطةلتإل سة لل-

لميةلتكوطنيةللعليةلكخ مةلتك نف  ي لمضهوالتك نميةلتكمل-
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لمةلتفهو لمضهوالتك نميةلتكمس  لل-

 مة  ابة الحكم الراشد والتنمية المستدثانيا: مقار 

لموة  لتكعالقلتكاتش للل-

لتكاتش لآكيةالتكعالقلل-

لفقةطعلتكمضةهيقللل-

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

ةالمضهدوالهتكمالو دةا( لم لدةلمضدةهيق لتكما د لتكد هكهلكل  تسدةلتكمسد  تمة:لتكدلتك ةل هلمعم ل مدةل ل)تك نميدةلتكوطداي
 .2006ا ل لما14تكمس ق ليةلهتخس اتفي ية لتك   ل

طدددموكيةلكل رمقاتطيدددةلتكمعليدددةلهتك نميدددة( ل ددد هإلتك رمقاتطيدددةلتكمعليدددةلتكوطنيدددةلهتك نميدددة لدلتك  كدددهلمعمددد  ل)تألل دددة لتك
ل.2000ل فاةل لتكمغا  أفاي  لتكنةشالأه ت لكل15-14يومهل

كمعليدة:ل نلش  بل االتك ين ل نلمناو ل   لهللا ل)م للت  الةسلض التك ضةءتال لرلفس  التك مة ةالتلل-
لليةلتك لوالتخ  اة رةلأ هللالال لقةي   لمسة .ةةكةل ل رةلفلمسة ( لمل قرللال

 قدددرلعدددوثلهأه تقلتكمليقلهتألل دددة ( للدل و طدددةلمودددة ت ل)تك نميدددةلتكمسددد  تمة:لمقة بدددةلت  ادددة رةلفدددهلىشدددالةكيةلتكمضدددةه
فاةدةالعودةسللسد ي  لمنطدو تالةءإلتخسد خ تميةلكلمدوت  لتكم ةةدة ل ةم دةلتك هكهلةدوللتك نميدةلتكمسد  تمةلهتك ضد

 .2008بةلهتخس ثمة لفهلتكمؤسسةالتكاغ اإلهتكم وس ةلفهلتكضضةءلتأله هلم وس ه لتك  تئا لمخ التكطات
ى سدة ية ل ليدةلتخ  ادة  ل ةم دةل مطد  لتك د  للئدا( لم لدةل لدواشايضهلأةم  ل)ف ابةلتك نميةلتكمعليدةلفدهلتك  ت-

ل.2009 لسو ية ل40
وثلهأه تقلتكمل قدددرلتكددد هكهلةدددوللتك نميدددةلتكمسددد  تمةلةكيةلتك نميدددةلتكمسددد  تمةلهأل ة  دددة( للعددددل مدددة  ل مدددة  ل)ىشدددال

ل.2008 ةم ةلفاةةالعوةسللس ي  ل لتك  تئا للهتك ضةءإلتخس خ تميةلكلموت  لتكم ةةة 
مةلهتك ضدةءإلهل   لة ل)تك نمية:لمدنلتكنمدولىكدرلتخسد  تمة( للعدوثلهأه تقلتكمل قدرلتكد هكهلةدوللتك نميدةلتكمسد  تةكف-

ل.2008ةةة ل ةم ةلس ي  لتك  تئا لتخس خ تميةلكلموت  لتكم 
- Marteus Jean- Claude, Le ModèleAlgérien de développement, S,N,E,D, Algérie,1973. 
- MoussaZahia, l’évolution de la décentralisationterritoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix 

Marseille 3,1995. 

 طريقة التقييم: 
 امتحان    -     
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 إدارة عامة :المهني  ن الماسترعنوا

 االول السداسي: 
 ليم االفقيةوحدة التع اسم الوحدة:
 اللغة االجنبيةاسم المادة:

 1 الرصيد:
 1المعامل

 
 
 هداف التعليم:  أ

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

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

 المعارف المسبقة المطلوبة :  
 ية للغة االجنبية االسس و القواعد االساس

 
 :محتوى المادة

 
 ة بالقانون الدولي  المصطلحات القانونية باللغة االجنبية المتعلق 

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

 ةل و الدراسنصوص قانونية للتحلي
 
 

 يل نص قانوني باللغتين. ترجمة و تحل  العمل الشخصي
 

 النهائي  امتحان + مراقبة مستمرة  طريقة التقييم:
 

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

2004 . 
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 امة إدارة ع:المهني  عنوان الماستر

 ني الثاالسداسي: 
 لتعليم االساسية وحدة ا اسم الوحدة:

 ي المؤسسات التنظيم االداري و مادة:اسم ال

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 

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

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

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

 المؤسسات المالية  
 

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

 

 نشأة و تطورالمؤسسات   -

 دارة وسبل تنظيمهامفهوم اال -

 يثالمؤسساتي الحدنشأة و تطور  -

 سة  االدارة على سير المؤس تأثيرعوامل   -

 تنظيم االدارة   -
 سسة المؤ منهج النتائج المتعلقة بسير و تنظيم االدارة مقارنة بدور و     -
 
 

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

 
 

 النهائي.  امتحان + تمرةمراقبة مس  :طريقة التقييم
 
 

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

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

 االساسية   التعليمية  :الوحدةسم ا

 لمنازعات اإلدارية الخاصةا المادة:اسم 

 6 الرصيد:
 3لمعاملا

 
، في ثالثة أسطر     مادةما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه الذكر)ليم:أهداف التع
 (  على األكثر 

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

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

 
 

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

 اإلدارية المنازعات  دارية القانون اإلداري والمسؤولية اإل
 

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

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

 ابية االنتخ ـ المنازعة 
 ـ منازعات نزع الملكية  

 ـ منازعات الوظيف العمومي 
 الجباية  و ضرائب ال ـمنازعات

 منازعات التعمير  -

 ية ازعات الصفقات العموممن -
 

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

 
 النهائي.  امتحان +رةمراقبة مستم التقييم: طريقة

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

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

1998 . 
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 إدارة عامة  : الماسترعنوان 
 الثاني السداسي: 

 االساسية  التعليمية  :الوحدة ماس

 مية قانون الصفقات العمو  ة:الماد اسم

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 ليم: أهداف التع

 (  الثة أسطر على األكثر ، في ث  ت بعد نجاحه في هذه المادةيفترض على الطالب اكتسابه من مؤهال ماذكر)
الصفقات    بإبرام ة حول المسائل المتعلقة  القانوني   رف امعتمكين الطالب من اكتساب  ال  إلى يهدف هدا المقياس  

 للسلطات العمومية  صادياالقتالتأطير القانوني للتدخل   زماتنامعرفة ميكالعمومية و  
 

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

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

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

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

 رام الصفقات العمومية ـ إب
 عمومية ـ مبادئ عامة للصفقات ال

 ة ـ طرق إبرام الصفقات العمومي 
 عمومية ـ مراقبة الصفقات ال

 تنفيذها جمة غن  ـ تنفيذ الصفقات العمومية وإنهائها والمنازعات النا
 

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

 
 

 النهائي.  امتحان + ستمرةمراقبة مطريقة التقييم:  
 
 

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

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

 6 الرصيد:
 3المعامل

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

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

م،  لتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة وا)  المطلوبة :  المعارف المسبقة 
   سطرين على األكثر(. 

 مناهج اولية وطرق التحليل و االستنباط عامة  
 

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

 
 البحثكيفية اختيار موضوع  -

 كيفية القيام بالبحث المكتبي  -

 تيار اشكالية البحث و مختلف الفرضياتكيفية اخ -
 رة تحليل المعطيات المتوف -
 ادراك وسائل التواصل و عالقة السببية بين كل جزء مع سابقه   -

 ياغة الصحيحة و التقسيم المالئم للعناصرالص -
 ستنادا الى مراحل البحث السابقة  كيفية انشاء الخاتمة ا -
 مراجعال -
 ن وجدت اهمية الملخص و كيفية تنظيم المالحق ا -
 

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

 نهائي  مرة، امتحانمراقبة مست   طريقة التقييم:
 
 
 

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

 المنهجية  : ليميةالوحدة التع اسم

 اإلدارية ة والتعليق على النصوص القانونيو  تحرير المادة: اسم

 3الرصيد:
 1المعامل

 
 :تعليمالأهداف

 (  ثر ، في ثالثة أسطر على األك  في هذه المادةب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه ما يفترض على الطال ذكر)
 

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

 ه القانونية حول المسائل المتعلقة رف ا معتعميق  
 
 

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

 انون اإلداريالقانونية والقخل للعلوم القانون الدستوري والمد
 
 

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

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

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

 
 
 

 النهائي.  امتحان +ةمراقبة مستمرطريقة التقييم:
 
 
 

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

 االستكشافية   التعليمية  الوحدة :الوحدة اسم

 اإلعالم واالتصال  تتكنولوجيارة إدا ادة:الم اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

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

 . ة العملية الحديث 
 

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

  
 لمادة: محتوى ا

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

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

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

 .ورهاآفاق تطبعض خاتمة:  
 

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

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

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

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

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

1999. 

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

 كشافية االست التعليمية  الوحدة :الوحدةاسم 

 هيئة والتعمير قانون الت المادة: اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

 

 داف التعليم: أه

ل لتك  م ا ل ال  تسةل  هلتكمة إلىكرل اتلمخ لالتكموة  لهتإل اتءتالتك هلفضمنهةل ة ولفه

ميةلهتكضا رةلتكم  لقةللةك ه ئةلتك مات ية.لهيث ال  تلتكمقيةسلتك  ي لمنلتإلشالةخاله  كملمخ لالتكقات تالتك نظي

لعت. لك كملفهولرم ةزلل ةل  لتكم  ت هلتكوتكقة و يةلهتك ملية

 سبقة المطلوبة : المعارف الم

ر تك هل تألسةسيةل تكموة  ل أّكقل و مل أ  ل تك ةكبل فهل ف وينلرض اتل ر لل منل تك قة  ل تكنظةال فهلقوال ل هةل  ل
 تكليسة ج لك نلفوقرلتكمة إل  ي إل س ية.ل

 

 محتوى المادة: 

لة والتعمير أوال: القرارات التنظيمية في مجال التهيئ 
لهتك  م اتكمخ فلتك و  ههلكل ه ئةلل-
لشغ لتأل تضهللمخ فل-

لللفي مجال التهيئة والتعمير ثانيا: القرارات الفردية
لللفهلم ةللتك ه ئةلهتك  م ا صلتإل ت يةتكارل-
لللفهلم ةللتك ه ئةلهتك  م ا تكطهة تالتإل ت يةل-
    في الجزائر التهيئة والتعمير الثا: إصالح منظومةث

 

 ت ...الخ (  مراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيال
ف لل- تك   اإل تكم ينةل تك   اإ:ل كلم ينةل تك ما   ل )تك نظيقل تكم    ل كل لواللوة ل   ل تك  تئايةل تكم لةل تك ل رة( ل هل

ل.ل1998 ل03قة و يةلهتخ  اة رةلهتكسيةسية لتك   لتك
فهلللل25-90تكقة و لللل- لةك و لل1990-11-18تكمؤ خل تك قة   ل  ل  تكم  ل ل هتكقة و لل49ي ل ل29-90.ل

للل52تكم  ل للةك ه ئةلهتك  م ا ل  ل .لل01/12/1990تكمؤ خلفهل
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تك نض د  لل52 لتكم  ل للةألم تلتكوطن دة ل  ل لل01/12/1990تكمؤ خلفهلل30-90 ة و لللل- -91.لهتكماسوال
ل.ل60تكم  ل لل ا لتألم تلتكوطنية ل  ل .ل23/11/1991تكمؤ خلفهلل455

لطاهطلتإل  ة لتكم مة  لهممة سةلمهنةلتكم  ل لللل1994/ل18/05تكمؤ خلفهلللل07-94والتك طاي هل  قللتكماسلل-
ل.32تكمهن سلتكم مة   ل ل .

 2006 تك و ةتكثة ية لكسنة :تك  تئا/  وز ي ة /   ومة ت .تك اتئقلتكوت  ةل لرلتك قة  : لرمة تكضةضل-
 2004.طو ةل  ت ل ومة لتك  تئا ةمةرةلتكمل يةلتك قة يةلتكخة ة ل :ةم  للةشةل ما-
تكعفيظللتكمسلل- تك قة ية طة    ل تك  نيةل هتكعقوقل تك قة يةل تكمل يةل ى وةال تك طايعلل  نل    إ ل  ت ل تك  تئا  فهل

 2004 طو ةل  ومة لتك  تئا 
 تك  تئا.  ت لتكخل ه ية     ةلتك   كه لأزمةلتك قة لتكض ةهلهمق اةةالفسوي هة -
 2004 طو ةل تك  تئا   ت ل ومة   لتك  ا ةا  قول:ةم  للةشةل ما-
 لللل2004 طو ة تك  تئا   ت ل ومة   ق لتكمل يةلتك قة ية   شةل ما ةم  للةل-
 .2006تك  تئا ل  ت ل ومة  لةشةل ما لتكقضةءلتك قة    لةم  ل-
تكقة و يةلهتكمؤسسةفيةلكعمةرةلتكغةلةالفهلتك  تئا- تك : االتك ينل نو ه لتكوسةئ ل م  و ةالتك ةمعية ل يوت ل

 2001 تك  تئا لطو ة
 

 : طريقة التقييم 
 امتحان + متواصل      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  
 

 إدارة عامة :الماستر عنوان 
 ثاني سداسي: الال

 فقية اال الوحدة التعليمية:  االسم
 جنبية  االلغة الالمادة:   االسم

  1 الرصيد:
 1المعامل

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

 
الت من  الطالب  تمكين  إلى  المقياس  هذا  باليهدف  في  عامل  الفرنسية  القانونيةلغة  لقة  تعالمالمصطلحات 

 مراجع (   ارية وإدو   قانونية) نصوص   التخصص
 
 

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

 
 اساسيات اللغة

 
 

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

 نونية. المصطلحات القا
 

 . الجنبية الترجمة من اللغة العربية إلى ا
 

 إلى اللغة العربية  الجنبية االترجمة من اللغة 
 

 اإلدارية مختارة في العلوم   نصوصمن  نماذج 
 

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

 
 النهائي.  امتحان + اقبة مستمرةمرطريقة التقييم:  

 
 المراجع:  

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

2004 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 لثالثاالسداسي: 

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

 نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية  :1المادة اسم
 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 

 عليم: أهداف الت

تكمة إللي فهل  هل تك  وينل تك ةمةه ال كلماتف ل تكعةبمةل تك ةمةل تكموة  ل فهل تك عالقل فس  ا ةلىكرل أ مةطل ه  كمل  ل
تك  أسلو ل ىكرلم افةلراو يخسيمةل لةإلضةفةل تأله هبه لللل ملةاللضويم ل تك ةال تكمقة  ةل ةكماف ل تأل ظمةل

   للللةالتإل ت إلتكنة عةلكلماتف لتك ةمة.همنل قلفهولي ه لتك ةكبللةكمقة بةلتك مليةلهتكمقة  ةلك يفيل

 
 :  المعارف المسبقة المطلوبة

كل ةكبلللللل تكم  لقةل نللس  ل تكقة  رةل تكم ة ال تب سبل تك ةال ن ل  تس  للأ ل تكماف ل تكنطةطللللضوعكمولظايةل
لتكليسة ج.لللتإل ت  لر للماةلةل

   محتوى المادة:

ل.لةاتكماف لتك مضهوالل-

للللةكماتف لتك ةمة.ل    ف و لهفيضةلتك هكةله ل-

 هإكغةؤ ة.لةمةى طةءلتكماتف لتك لل-

ل.تك ةمةلتكموة  لتألسةسيةلكلماتف لل-

لةمة.لأ وتعلتكماتف لتك ل-

لاف لتك ةالتأله هبه.تكمل-

لتك ضويم(.لأسلو للةمةل)تك ا   ل لرتكماتف لتك ال  فسللأسةك بلل-

لى  حلتكماف لتك ةالفهلتك  تئالل-

   طريقة التقييم:
 

 ان + متواصل امتح  -

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
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س  للل- )تللتكموتضيعللل  . و  ل تك ةا ل تإل ت  ل تكقة و ل فهل تكضتألسةسيةل تإل ت ية ل هتك قو ل ت   ل لتإلوفللأل مةلل
ل.ل2001تكمسؤهكيةلتإل ت ية لم  ألتكطاعية( لفوزيعلمال وةلتكعل ه لسو ية ل

لة و لتإل ت   ل ت لتك لوا ل نةلةل .لمعم لتكاغ الل له لتكقل-
لنطا لتك  تئال .ل مة ل وضيةا لتكو   لفهلتكقة و لتإل ت   ل سو لكلل-

لتإل ت   م و ةل افه للةفنةل .لفاي إلم ية ه لتكقة و ل
ل وت    لتكقة و لتإل ت   ل يوت لتكم  و ةالتك ةمعية لتك  تئالل  مة .لل-
لمنطأإلتكم ة ا لتخسالن  يةلل .للس و هل   لهللا لتكقة و لتإل ت   لل-
لية لتك  تئال .ل مة ل وت    لتكقة و لتإل ت   ل يوت لتكم  و ةالتك ةمعل-

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

,Litec, 3ème éd 2006 

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

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

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

2004 

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

- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002. 

- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien. 

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

1993. 
- jean  Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987. 

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

- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien. 

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

1993. 

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

paris 1999. 
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

 االساسية   : الوحدة التعليمية اسم

 ون المناجمنت العمومي قان المادة: سما

 6 الرصيد:
 3المعامل

 
 أهداف التعليم: 

 (  ثالثة أسطر على األكثر ، في   في هذه المادة مؤهالت بعد نجاحه  على الطالب اكتسابه من ما يفترض   ذكر)
 والبشرية   للتحكم في تسيير اإلدارة العمومية ومواردها المادية لتأهيلهم  للطلبة تقديم الوسائل الضرورية  

 لمناجمنت العمومي و اكتساب المعارف المتعلقة با اإللمام
 

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

 كل المعارف السابقة 
 
 

 محتوى المادة:
 مفهوم المناجمنت العمومي   -

 ية ة للمنظمات العمومـ النظرية العام
 ـ التسيير العمومي 

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

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

 الفعاليةو
 و مفهوم المناجمنت العمومي   ليـ التسيير الما

 
 لشخصي : العمل ا

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

 النهائي.  امتحان + مراقبة مستمرة  التقييم:طريقة 
 
 

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

االقتصاد و التجارة، جامعة احمد    كلية   -  ض التجارب االجنبية ديد بالنظر الى بعالمناجمنت العمومي الجتطبيق  
 . 2015/ 2014بوقرة بومرداس،  

 
 



 

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

2021-2020دارة عامة املوسم الجامعي إ :ملاسترعنوان ا  
 

 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

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

 6 الرصيد:
 3 المعامل

 
 لتعليم: أهداف ا

 (  ، في ثالثة أسطر على األكثر   مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادةترض على الطالب اكتسابه من يف  ماذكر)
 

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

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

 رية  زعات اإلدارية والمسؤولية اإلداة و االقتصاد والمناالمالية العمومي
 
 

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

 لميزانية هيكلة ا -

 العمليات الماليةو   تيزانياعمليات تقييد الم- -

 النفقات  -اإليرادات -

 المصادقة  -التصويت-التحضيرإعداد و تنفيذ الميزانية: إجراءات  -

 يذ وان المكلفون بالتنف األع -

 المراقبة  -

 ميزانية ترشيد اختيارات ال -

 كم الراشدالميزانية أداة للتحفيز و الح  -

 القانون الجبائي ب  المسائل المتعلقةمحور ثاني:  -

 و الرسوم الضرائب  -

 الالمركزية المحلية االستقالل المالي و -

 
 : العمل الشخصي

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

 
 ئي. النها امتحان + مراقبة مستمرة  قة التقييم:طري

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

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

 6د:الرصي
 1المعامل

 

ثالثة أسطر  عد نجاحه في هذه المادة، في  تسابه من مؤهالت با يفترض على الطالب اكذكر م )أهداف التعليم:
 (  على األكثر 

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

 
التعليم،  الطالب من مواصلة هذا  تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن  وصف  )  المسبقة المطلوبة :  المعارف

 ى األكثر(.   سطرين عل
 العلمي  منهجية البحث  -
 

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

 أهمية الموضوع -             
 طرح اإلشكالية  -             

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

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

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

 كيفية إعداد الملخصات  -            

 
الشخصي: للطالب    العمل  ب  بحوث   إعداد يمكن  إعداد  تقنيات  توظيف  خاللها  من  محل  يتم  والمذكرات  حوث 

 اتذة والطلبة. لتكون موضوع نقاش بين األس  الدراسة
 

 ائي نه  امتحان + قبة مستمرةطريقة التقييم: مرا 
 

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

 التعليم المنهجية وحدة  وحدةاسم ال
 المستقلة   اإلداريةات السلط اسم المادة:

 3 :الرصيد
 1المعامل

 

لةل ه ئةالتإل ت يةلتكمس قللانظةالتكقة و هلكلسل ةكفمال نلتك ةكبلمنلتك عالقلفهلت  أهداف التعليم:
ف  ال نلفعوللهفيضةلتك هكةلتكم ة اإلمنلم  رلةلفهلتكعق لتخ  اة  لىكرلضةل ةلك  له كمل

تكقة و يةل ط ي  هةل فعل  ل فهل تك  م ل ر لل هتكا ةلةلمنل تكمنوطةل هةل تكا ةيةال تكو وال لرل  ل
لتكقضةئيةلتكممة سةل ل هة.ل

 ةالتخ  اة  لر للماةلةلتكليسة ج لل  تسةلتكقة و لتكللكب  لكل ةس  :المطلوبة  المعارف المسبقة
لهمنل قلرض اتلىكمةم للةكم ة التكقة  رةلتكم  لقةل ه هلتكسل ةا.ل

 محتوى المادة: 

 .لللسلطات اإلدارية المستقلة وإشكالية االستقالليةأوال: الطبيعة القانونية 
 ك س و .لتتكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلةلفهلموت هةل -
  ت يةلتكمس قلة.ل كيةلتكسل ةالتإلس قىشالةكيةلت -

 ثانيا: اختصاصات السلطات اإلدارية المستقلة.    
 تخر اةالتك نظيمهلهتكا ة ه. -
 تخر اةالتكقم ه.ل -

ل.لأعمال السلطات اإلدارية المستقلة ثالثا: الرقابة القضائية على
 تكا ةلةلتكقضةئيةلهفوزيعلتخر اةا.ل -
 .لةلتكقوت  لتإل اتئيل -

 رنيت ...الخ (  طبوعات، مواقع انت، م  المراجع: ) كتب

  و مل نلهك   لسل ةالتكضوفلتخ  اة  لفهلتكقة و لتك  تئا .ل-
   ولمعم لتكطاي  ل ة و لتكمنةفسةلهتكمنةفسةالتك  ة ية.لل-
" ل-ه  ل  ي لك ه لتك هكةلل-ك اشلمنر ل"تكسل ةالتإل ت يةلتكمس قلةلفهلتكم ةللتكماافه نلللل-

 .ل2  ل لتك 2002ى ت إ للم لة
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 .ل1 لتك   ل2001كسل ةالتإل ت يةلتكمس قلة" لم لةلى ت إ لكوة ل ة ا ل"تل-
-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. 

لتم عة ل+لم وت  لل طريقة التقييم:
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 إدارة عامة  : المهني الماستر عنوان 
 الثالثالسداسي: 

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

 1 الرصيد:
 1 المعامل

 
، في ثالثة أسطر      سابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادةما يفترض على الطالب اكتذكر)التعليم:أهداف  

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

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

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

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

   وقاية و التسوية الودية و القضائية لمنازعات العمل الفرديةالمتعلقة بال
 الفردية   منازعات العملمضمون   -

 معالجة منازعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة : يات  كيف -

 المصالحة -

 التسوية القضائية  -

 لمنازعات العمل الجماعية   ة بالوقاية و التسوية الودية و القضائية المسائل المتعلق*
 مضمون منازعات العمل الجماعية    -

 ات العمومية : مة غير االدارلمستخد ا االحكام المطبقة على الهيئات -

 التحكيم   -الوساطة   -المصالحة   -قاية  الو -

 التسوية القضائية  -

 و االدارات العمومية : االحكام المطبقة على الهيئات المستخدمة  -

 ة المصالح - الوقاية -

 مجلس الوظيفة العمومية المتساوي االعضاء  -

 اللجنة الوطنية للتحكيم   -

 يته طرق تسو  راب و االضممارسة حق  -

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

 
 مراقبة مستمرة+ امتحان النهائي.   طريقة التقييم:

 
 :  المراجع

 . 2012د/ انس جعفر، الحقوق الدستورية للموظف العمومي، دار النشر و التوزيع، الجزائر،  
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 إدارة عامة  : يالمهن  الماستر  عنوان
 الثالثداسي: الس

 التعليمية االستكشافية الوحدة  :الوحدة اسم

 الفساد وأخالقيات العمل   المادة: اسم

 1 الرصيد:
 1المعامل

 

 أهداف التعليم: 
له ف  لكلمسة مةلفهلمعة ب  .للفوعيةلتك ةكبلهفعسيس لمنلر التكضسة  تكمة إلىكرلفه ال  هل
 مسبقة المطلوبة:  المعارف ال

 
 :  توى المادةمح 

 : جوهر الفساد :أوال
 الفساد لغة  

 لفساد اصطالحا  ا
 الدين والفساد 

 : الفسادأنواع ثانيا:  

 الفساد المالي -1

 الفساد اإلداري  -2

 قي.الفساد األخال  -3

 الفساد السياسي.....إلخ – 4

 : مظاهر الفساد اإلداري والمالي :ثالثا

 الرشوة  •
 يةالمحسوب •
 المحاباة  •
 الوساطة •
 .اإلبتزاز والتزوير •
 ر القانوني لهاالنفاق غينهب المال العام و •
 التباطؤ في إنجاز المعامالت. •
 ول.االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤ •
 المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته. •
أوقات   • احترام  الحض عدم  في  العمل  تومواعيد  أو  واالنصراف  الصحف  ور  قراءة  في  الوقت  مضية 

وإفشاء أسرار    تقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤوليةواس
 ج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية... الوظيفة والخرو
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 : اإلداري والمالي أسباب الفساد: رابعا

 وجهة نظر المنظرين:           أسباب الفساد من  -1

 د منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت هذه األسباب والتي هي :  أك
 الفئة األولى : حسب رأي  -
 أسباب حضرية .  -
 أسباب سياسية .  -
 حسب رأي الفئة الثانية :  -
 هيكلية . أسباب  -
 ة . أسباب قيمي -
 دية. أسباب اقتصا -
 حسب رأي الفئة الثالثة :   -
 أسباب بايولوجية و فزيولوجية .  -
 أسباب اجتماعية .  -
 أسباب مركبة .  -

ضعف دور التوعيـة  السعي للربح السريع، تضارب المصالح، ؤسسات،ضعف الم)   األسباب العامة للفساد  -2

   شكل الصارم،....إلختطبيق القانون بالعدم ، اإلعالم وغيرها بالمؤسسات التعليمية ووسائل
 :  والمالي ار الفساد اإلداريآث  خامسا: 
 على النواحي االجتماعية  اإلداري والمالي  ثر الفساد أ -
 على التنمية االقتصاديةي والمالي اإلدارتأثير الفساد  -
 اإلستقرارو على النظام السياسي اإلداري والمالي تأثير الفساد  -

 :  ليةوالمحالهيئات والمنظمات الدولية  من طرفربة الفساد محا : سادسا
 الدولية  الشفافية منظمة -
 اإلداري  الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -
 االدارى  الفساد  محاربة فى النامية الدول مساعدةل الدولي البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولي    -

لضبطية القضائية  دور ا  هيئة مكافحة الفساد،  ، 01-06نون محاربة الفساد ية لمكافحة الفساد) قا الجهود الجزائر  -

 في مكافحة الفساد...إلخ( 
 

 : الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق : سابعا
 الجانب   االقتصادي، الجانب   السياسي، الجانب ٠بمخاطرالفساد  الوعي التثقيفي وزيادة لجانب ا  الديني،  )الجانب 

جانب  المشاركة جانب   الرقابي، ،الجانب  البشرى الجانب  االدارى، ،الجانب  القضائي  تشريعي،الجانب ال  ، 
 . ( والوالء االنتماء

 الفساد:نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة  :ثامنا
الهند  الواليات   ،السنغافورية التجربة  ،يةالتجربة  كونج  ،األمريكية المتحدة تجربة  هونج  التجربة  ،  تجربة 

 تركية. التجربة ال ،الماليزية
 المراجع: 

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

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

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
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 اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي الفساد   ،يوسف بحر

online.net/thaqafa/th1.htm-scchttp://www. 

 مصطلح الفساد في القرآن الكريم.  ،همام حمودي

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 .اسات واإلجراءات الفساد اإلداري والمالي بين السي ،مصطفىالفقي 

http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm 

 درسة العمرية في مكافحة الفساد.من معالم الم، مهيوب خضرمحمود 

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm  

 

 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة 
   .لمتحدة اإلنمائي برنامج األمم ا -

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

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

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

 . 2004األردن عام  –اإلسالمية 
  ا.اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقي  -
   . 2007يناير    17-13ية المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفاف -

- http://www.transparency-libya.com/index.php   

- http://www.shafafeyah.org/   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الثالث السداسي: 
 االفقيةالتعليم وحدة  اسم الوحدة:

 جنبيةاللغة اال :المادةاسم 

 1 الرصيد:
 1ملالمعا

 
 

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

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

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

 سطرين على األكثر(.   
 المبادئ األساسية للغة االجنبية   -

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

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

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

 من مجاالت التخصص  مجال

 
 نهائي   امتحان + طريقة التقييم: مراقبة مستمرة

 
 لخ( إ عات ، مواقع انترنت، ومطبو  كتب، ) المراجع: 

من اللغة االجنبية الى   رجمتها سواءالقانونية التي تحتوي على نصوص قانونية او احكام يتم تمختلف النصوص 
 العربية او العكس. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


