وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
ميدان الحقوق والعلوم السياسية

الفرع :الحقوق
تكوين ماستر أكاديمي
تخصص القانون العام
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 - 1السداسي األول:
الحجم
الساعي
السداسي

وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :

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

المادة  :2قانون المرافق العامة

المادة  :3قانون العقود اإلدارية المعمق
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث العلمي 1

المادة :1لغة أجنبية (انجليزية) 1

مجموع السداسي 1
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المادة  :2منهجية التحرير اإلداري
وحدات التعليم االستكشافية
المادة  :1أخالقيات الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد
المادة  :2قانون التعمير
وحدة التعليم األفقية

الحجم الساعي األسبوعي

أعمال
15أسبوع محاضرة
موجهة
4.5
9
450
1.30
3
150
150
1.30
3

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1المنازعات الدستورية

نوع التقييم

22.30

1.30

742.30

18

1.30

عنوان الماستر :القانون العام المعمق

4.5

أعمال
تطبيقية

أعمال
أخرى
16.30
5.30

األرصدة
متواصل امتحان

9
3

18
6

×

×

5.30

3

6

×

×

5.30
10.30
7.00

3
3
2

6
9
6

×

×

3.30

1
2
1

3
2
1

1
1

1
1

27

1

1

15

30

×

×

×
×
×
×

 -2السداسي الثاني:

وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :

الرمز:وت م
المعامل3:
الرصيد9 :

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1قانون المسؤولية اإلدارية

الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450
150

9
3

المعامل

أعمال
تطبيقية

أعمال
موجهة
4.5
1.30

16.30
5.30

9
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

150

3

1.30

5.30

3

6

×

×

150
225
150
75
45
22.30

3
4.5
03
1.30
3
1.30

1.30

5.30
10.30
7.00
3.30

3
3
2
1
2
1

6
9
6
3
2
1

×

×

×

×
×

المادة  :2المنازعات الضريبية
وحدة التعليم األفقية

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

المادة :لغة أجنبية (انجليزية) 2

22.30

1.30

1

1

×

742.30

18

15

30

المادة  :2القانون اإلداري المعمق

المادة  :3قانون األمالك العامة
وحدات التعليم المنهجية

المادة  :1منهجية البحث العلمي 2
المادة  :2تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

وحدات التعليم االستكشافية
الرمز:وت إ المادة  :1علم اإلدارة العامة
المعامل2 :
الرصيد2:

الحجم الساعي
السداسي

نوع التقييم

مجموع السداسي 1
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 - 3السداسي الثالث:

وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1قانون الجماعات اإلقليمية

الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل

15أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

450

أعمال
تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

9
3

4.5
1.30

16.30
5.30

9
3

إمتحان

18
6

×

×

3

1.30

5.30

3

6

×

×

3
4.5
3
1.30
3
1.30

1.30

5.30
10.30
7.00
3.30

3
3
2
1
2
1

6
9
6
3
2
1

×

×

22.30

1.30
1.30

1
1

1
1
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22.30

1.30

1

1

مجموع السداسي 1

742.30

18

15

30

المادة  :2السلطات اإلدارية المستقلة

المادة  :3نظام التأديب في الوظيفة العمومية
وحدات التعليم المنهجية
الرمز:وت م المادة  :1منهجية اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصيد 9 :المادة  :2المشروع المهني والشخصي
وحدات التعليم االستكشافية
الرمز:وت إ المادة  :1منازعات الصفقات العمومية
المعامل2 :
الرصيد2:

الحجم
الساعي
السداسي

نوع التقييم

المادة  :2قضاء االستعجال اإلداري
وحدة التعليم األفقية
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5

×
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 - 4السداسي الرابع:
الميدان  :الحقوق والعلوم السياسية
الفرع  :الحقوق
التخصص :القانون العام المعمق

ملتقى
مذكرة نهاية الدراسة
مجموع السداسي 4

الحجم الساعي األسبوعي
3
*47
750

المعامل
1
1
3

األرصدة
2
28
30

*بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى
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عنوان الماستر :القانون العام
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :1المنازعات الدستورية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:

الغرررا األساسرري مررة د ارسررة دررهو المررادة دررو عمررق الطالررب فرري مررادة القررانون الدسررتوري ،مررة خررالل الررتحكم فرري

مقاربتررا الحرةيررة ودرري المنازعررة الدسررتورية ،نظ ر ار لمررا لهررا مررة خصوصررية موعررووية وئيراتيررة مي دررا عررة يةيررة
المنازعات القانونية (اإلدارية والمدنية) ،وذلك سواء في النظام القانوني الج اتري أو يعض األنظمة المقارنة،

مع الترةي على اإلصالحات المقررة يمقتضى التعديل الدستوري لسنة .2016

و هدف دهو المادة إلررى د ارسررة نرروعية رتيسرريية مررة المنازعررات الدسررتورية دمررا المنازعااااالاتخاباة ا ال
ومنازعاااااالاابا اسااالال ،ا ا ا

وذل ررك كتمك ررية الطال ررب م ررة معرف ررة األنظم ررة االنت اكي ررة والطع ررون

االنت اكي ررة فر رري م تلر ررت أنر روا االنت اير ررات (الرتاسر ررية ،البرلمانير ررة والمحلير ررة) ،وةر ررها معرفر ررة األحر ر ا
السياس ررية وقريق ررة إنو رراتها وحله ررا والطع ررون اإلد اري ررة والقض رراتية المتعلق ررة كه ررا وف ررق أح ررد

القر روانية

والتوريعات المتعلقة كههية النوعية مة المنازعات.

المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب أن عرا لمادة القانون الدستوري يصفة موي ة في مرحلة
الليسانس

صص قانون عام ،لكة دون عمق في فهم اإلشكاالت التي ثيردا المنازعة الدستورية .ال

محتوى المادة ( :إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي
للطالب)
أوال /مفهوم المنازعة الدستورية وخصاتصها
ثانيا /الجهات الم تصة كنظر المنازعات الدستورية
ثالثا /المنازعات االنت اكية ومستويات ممارستها (المرحلة التحضيرية ،مرحلة الفرز وئعالن النتاتج)
رايعا /منازعات األح ا
حل أو انحالل األح ا

السياسية ومستويات ممارستها (مرحلة التأسيس ،مرحلة االعتماد وقرق

السياسية).

طريقة التقييم :امتحان كتابي وتقييم متواصل
المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 البدراوي حسة ،األح ا السياسية والحريات العامة ،المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.2000 ،المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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 -أك ررو د ررا

ف رروزي ،المف رراليم الحديث ررة للنظم ررة والحي رراة السياس ررية ،دار النهض ررة العربي ررة ،كي ررروت،

.1971

 -ال طير ررب نعمر رران أحمر ررد ،الوسر رري فر رري الر ررنظم السياسر ررية والقر ررانون الدسر ررتوري ،دار الثقافر ررة للنو ر رر

والتوزيع ،2009 ،عمان ،األردن.

 الف ار حي نافع ،قرق إقامة الدعوى الدستورية ،دراسة حليلية مقارنة.2013 ، -السناري محمد عبد هللا ،األح ا

السياسية واألنظمة السياسية والقضاء الدستوري ،دراسة مقارنة،

مطبعة اإلسراء.

 -كررو الوررعير سررعيد ،النظررام السياسرري الج اتررري ،دار الهرردى للطباعررة والنوررر والتوزيررع ،عررية مليلررة،

الج اتر.1993 ،

 كررو الوررعير سررعيد ،القررانون الدسررتوري والررنظم السياسررية المقارنررة ،الجر ء األول ،ديروان المطبوعرراتالجامعية ،الج اتر.2005 ،

 -كود ار حسني ،الويي في القانون الدستوري ،دار العلوم للنور والتوزيع ،الج اتر.2003 ،

 يمال الدية سامي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،منو ررأة المعارف ،اإلسكندرية.2000 ، -ريررب حسررة عبررد الك رريم ،الحما ررة القضرراتية لحريررة أسرريس وأداء األح ر ا

السياسررية ،دار الكتررب

القانونية ،القادرة ،مصر.2008 ،
 -رفعت عبد الودا

محمود ،األنظمة السياسية ،منوورات الحلبي الحقوقية.2002 ،

 -شيهو مسعود ،المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية .2005 ،ال

-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,

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :القانون العام المعمق

9

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة : 2قانون المرافق العامة
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يهدف التكوية في دهو المادة إلى التحكم في المبادئ العامة الحاكمة للمرافق العامة ،وةهلك أنماط سييردا
السيما أسلو

التفويض ،ياإلعافة إلى معرفة خصوصيات يعض األنظمة المقارنة ةالمرفق العام األوروبي،

ومة ثم فهو ي ود الطالب يالمقاربة العملية والمقارنة لكيفيات اإلدارة النايحة للمرافق العامة.

المعارف المسبقة المطلوبة :

سبق للطالب أن اكتسب المعارف القاعد ة المتعلقة كنظرية المرفق العام عند دراستا لموعو النواط اإلداري

خالل مرحلة الليسانس.

محتوى المادة:
 مفهوم المرفق العام. طور وظيفة الدولة وعالقتا يالمرافق العامة. إنواء المرافق العامة وئلغاؤدا. المبادئ األساسية للمرافق العامة. أنوا المرافق العامة. المرفق العام األوروبي. -أساليب سيير المرافق العامة (الترةي على أسلو التفويض).

طريقة التقييم -:امتحان كتابي  +متواصل
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) الخ...  مواقع انترنيت، مطبوعات،  ( كتب:المراجع

،اإلداري

 الضب، (األعمال والعقود اإلدارية، المواعيع األساسية في القانون اإلداري العام،يورج سعد. د-

.2001 ، سوريا، وزيع مكتبة الحلبي،) مبدأ الوروية،المسؤولية اإلدارية
 عناية، دار العلوم، القانون اإلداري، محمد الصغير يعلي. د الج اتر، يسور للنور، الويي في القانون اإلداري، عمار كوعياف. د يا نة،مطبعة قرفي، القانون اإلداري، فريدة م ياني.د
 الج اتر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، عمار عواكدي. د االسكندرية، منوأة المعارف، القانون اإلداري، يسيوني عبد هللا. د الج اتر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون اإلداري، عمار عواكدي. د-E. CADEAU, « La satisfaction des besoins collectifs : le service public », in Droit public général
,Litec, 3ème éd 2006

- D. LINOTTE et R. ROMI, Services publics et droit public économique, Litec, 6ème édition 2006
-R. LE MESTRE, Droit du service public, Gualino éditeur, 2005
- J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU, H.PAULIAT, Grands services publics, Armand Colin, 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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 القانون العام المعمق:عنوان الماستر

2 جامعة محمد لمين دباغين سطيف:المؤسسة
2018/2017 :السنة الجامعية

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة : 3قانون العقود اإلدارية المعمق
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يهدف التكوية في دهو المادة إلى التحكم فرري مفهرروم العقررد اإلداري ةنظريررة قضرراتية مترراز كنررو مررة
الضباكية والتقلررب ،وئسررقاقا علررى واقررع النظررام القررانوني الج اتررري ،ياإلعررافة إلررى التعمررق فرري د ارسررة
فكر ررة السر ررلطة العامر ررة سر رواء فر رري مفهومهر ررا اإل جاكي(امتير ررازات) أو الس ررلبي(قيود) والتر رري مثر ررل العقر ررد

اإلداري أحد أكرز طبيقا ها.
المعارف المسبقة المطلوبة :

فترا في الطالررب اإللمررام يالمعررارف القاعد ررة لنظريررة العقررد اإلداري يحكررم د ارسررتا العامررة لهررا

عند التطرق إلى وساتل اإلدارة العامة في ممارسة نواقها على مستوى مرحلة الليسانس.
محتوى المادة:
 مفهوم العقد اإلداري في الج اتر وفي األنظمة المقارنة خصوصية العقود اإلدارية. أنوا العقود اإلدارية. انعقاد العقد اإلداري. -أثار العقد اإلداري.

 نها ة العقد اإلداري.المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 يورج سعد ،المواعيع األساسية في القانون اإلداري العام( ،األعمال والعقود اإلدارية،الضب اإلداري ،المسؤولية اإلدارية ،مبدأ الوروية) ،وزيع مكتبة الحلبي ،سوريا.2001 ،

 -محمد الصغير يعلي ،القانون اإلداري ،دار العلوم ،عناية

 عمار كوعياف ،الويي في القانون اإلداري ،يسور للنور ،الج اترالمؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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 -فريدة م ياني ،القانون اإلداري ،مطبعة قرفي ،يا نة

 عمار عواكدي ،القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اتر -يسيوني عبد هللا ،القانون اإلداري ،منوأة المعارف ،االسكندرية

 عمار عواكدي ،القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اترال

- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien.

- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- Gustave PEISER, Droit administratif, Paris, Dalloz, 18éme édition, 1996.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchrestien.

- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
;- Georges depuis, marie – Jose Guidon patrice chrétien, droit administratif ,9eme édition Dalloz
paris 1999.
R.Carre DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, 1920, Réédition-

طريقة التقييم :امتحان كتابي  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة : 1منهجية البحث العلمي 1
الرصيد06 :
المعامل02 :
أهداف التعليم
مكر ررية الطالر ررب مر ررة خر ررالل د ارسر ررة م تلر ررت منر ررادج البحر ررل العلمر رري مر ررة ممارسر ررة أسر رراليب التحلير ررل
والمقارنة واالستنتاج والنقد و قد م البديل ،يمعنى محاولة إكسايا الو صية القانونية المسررتقلة ،وذلررك
كتمكينررا مررة االنتقررال مررة الق رراءة األفةيررة إلررى الق رراءة العمود ررة العميقررة ثررم إلررى التأمررل ،ومررة مجرررد

طبي ررق الم ررنهج الوص ررفي إل ررى الم ررنهج التحليل رري والمق ررارن و يرد ررا م ررة المن ررادج الت رري تطل ررب حق ررق
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السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :القانون العام المعمق

13

االس ررتيعا

والس رريطرة عل ررى المعلومر رات والتفكي ررر ف رري موع ررو البح ررل العلم رري يعي رردا عل ررى الم اري ررع

العلمية الم تلفة.
المعارف المسبقة المطلوبة:
سبق للطالب دراسة منهجية البحررل فرري العلرروم القانونيررة فرري مرحلررة الليسررانس ،ياإلعررافة إلررى مكنررا
مة الناحية الموعووية يعد سنة ونصت مة التكوية المت صص.
محتوى المادة:
مفهومالالبحثالالعلمي ال
ال
أوت/
-ال عريف البحل العلمي

 خصاتص وأدداف البحل العلمي أنوا البحل العلمي مراحل البحل العلمي -أدمية حديد إشكالية البحل العلمي

المنهجالالعلمي ال
ال
ثاخ ا/ال
 مفهوم المنهج العلمي ال التأصيل التاري ي للمنهج العلميالمراجع ال
أحمررد إكرراليم عبررد التروا  ،أصررول البحررل العلمرري فرري علررم القررانون ،منادجررا ومفترعررا ا ومصررادرو ،دار الجامعررة
الجديدة ،اإلسكندرية.2009 ،
حلمرري محمررد الحجررار ،ارنرري حلمرري الحجررار ،المنهجيررة فرري حررل الن اعررات ووعررع الد ارسررات القانونيررة ،منوررورات
الحلبي الحقوقية.2010 ،
سليمان شريفي ،المنهجية في العلوم القانونية ،مطبعة  ،Juris-Comط.2008 ،1-
عبد القادر الوي لي ،قواعد البحل القانوني ،دار الثقافة للنور والتوزيع ،عمان ،األردن.2010 ،
عكاشة محمد عبد العال ،سامي كد ع منصور ،المنهجية القانونية ،منوورات الحلبي الحقوقية.2008 ،
عمار كوحوش ،محمد محمود الهنيبات ،منادج البحل العلمي وقرق إعداد البحو  ،ديوان المطبوعات الجامعية،
.2007
عمر ررار عواكر رردي ،منر ررادج البحر ررل العلمر رري و طبيقا هر ررا فر رري مير رردان العلر رروم القانونير ررة واإلدارير ررة ،دير روان المطبوعر ررات
الجامعية ،ط.1999 ،3-
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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فرحات حرشاوي وآخرون ،منهجية إعداد االمتحانات والمناظرات في القانون العام ،م بر قرانون العالقرات الدوليرة
واألسواق والمفاوعات ،ةلية الحقوق والعلوم السياسية كتونس ،مرة النور الجامعي.2008 ،
فاعلي إدريس ،الويي في المنهجية والبحل العلمي ،ديوان المطبوعات الجامعية.2010 ،
-Axel De Theux et (al), Précis de méthodologie juridique, les sources documentaire du droit,
publication des facultés universitaires saint- Louis, 2000.
-DelnoyPaul, élément de méthodologie juridique,2008.
-Eric Geerkens, Paul Delnoy et (al), Méthodologie juridique, Méthodologie de la recherché
documentaire juridique, édition Larcier,2011.
-Michel Beaud, L’art de la thèse, édition la découverte, 2006.
-Patrict Janin , Méthodologie du droit administratif, Ellipses, 2007.
-Sophie Boutillier, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Studyrama, 3eme éd, Paris, 2007.

طريقة التقييم -:امتحان كتابي  +متواصل ال

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :2منهجية التحرير اإلداري
الرصيد3 :
المعامل1 :
أهداف التعليم( :ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر )

يهدف التكوية في دهو المادة إلى إكسا

الطالب القواعد المنهجية التي مكنا مة حرير العراتض

والعقود اإلدارية يصفة فعلية.
المسبقة المطلوبة :
سبق للطالب دراسة منهجية البحل في العلوم القانونية يوكل عام ،كينما يهدف التكوية في دهو
المادة إلى االستمرار في التكوية ورب الجوانب المتعلقة يالمعارف النظرية يالجانب التطبيقي كتعّلم

الصيغ الم تلفة للتحرير اإلداري.
ّ
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محتوى المادة:
ال-1التحريرالالعرائض ال
البيانات الوكليةمنهجية فرز الوقاتعمنهجية التأسيس القانونيمنهجية قد م الطلباتمنهجية نظيم المرفقات-2التحريرالالعقودالاإلداري ال
الوايهةالتصريح ياالكتتارسالة العراالتصريح يالن ادةأقراف العقدموعو العقدالمواصفات التقنيةيدول األسعارالكوت الكمي والتقييمي-الحوصلة العامة

طريقة التقييم :متواصل.

المراجع ( :كتب ،مطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 الطيب رو ي ،حرير العراتض واألوراق شبا القضاتية ،مطبعة الكادنة.2000 ، حسية كوشينة ،نبيل صقر ،الدليل العملي للمحامي في المواد الج اتية ،دار الهدى ،عية مليلة ،الج اتر. حسية كوشينة ،نبيل صقر ،الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية ،حرير العراتض ،مبادئ عامة فيحرير العراتض ،دار الهدى عية مليلة ،الج اتر.
 سالم حم ة ،األوامر على العراتض في قانون االيراءات المدنية واالدارية ،دار دومة. قادري حسية ،المرشد في حرير العراتض لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة والمحامية الجدد ،دار ال لدونيةللنور والتوزيع ،الج اتر ،ط.2012-
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :1أخالقيات الوظيقة العمومية ومكافحة الفساد
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :يهدف التكوية في دهو المادة إلى ووية الطالب يأخالقيات الوظيفة العمومية

ياعتباردا آلية وقاتية منع وقو الفساد اإلداري والمالي ،وةهلك حسيسا مة م اقر الفساد ،ودفعا

للمسادمة في محاربتا.
المعارف المسبقة المطلوبة :

فترا في الطالب أن لا مكتسبات قبلية تعلق يالمادة يحكم دراستا لمةياسي الوظيفة العم مية والقانون الجناتي

خالل مرحلة الليسانس.

محتوى المادة:
-المفهوم أخالقيات الوظيفة العامة

-المظادرالوآثار اإلخالل يأخالقيات الوظيفة العامة

 آليات موايهة اإلخالل يأخالقيات الوظيفة العامة مفهوم الفساد مظادر الفساد -داكير الوقا ة مة الفساد

 التداكير الردوية لمكافحة الفساد(يراتم الفساد)المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 موسررى صررافي إمررام ،إسررت ار يجية اإلصررالإ اإلداري وئعررادة التنظرريم فرري نطرراق الفكررر والنظريررات،ط ،1دار العلوم للطباعة والنور ،الرياا.1985 ،
 يحر يوست ،الفساد اإلداري ومعالجتا مة منظور إسالمي الفقي مصطفى ،الفساد اإلداري والمالي كية السياسات واإليراءات -قا خالد ويسى ،مالحقةالفساد اإلداري.
طريقة التقييم :امتحان
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عنوان الماستر :القانون العام
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :2قانون التعمير
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
هدف دراسة دهو المادة إلى عرا م تلت المبادئ واإليراءات التي ضمنها قانون التعمير،
وةهلك م تلت الق اررات التنظيمية والفرد ة المتعلقة يالتهيئة العمرانية .ويثير دها المةياس العديد مة
اإلشكاالت القانونية والعملية ،لهلك فهو متاز يطايعا الميداني البحت.
المعارف المسبقة المطلوبة :
فترا في الطالب أنا أّلم كبعض المبادئ األساسية التي قوم عليها النظام العقاري مة خالل
كوينا في الليسانس ،لكة بقى المادة يديدة نسبيا.

محتوى المادة:
أوت:الالق اررااالالانظ م الفيالمجالالالاهيئ الوالاعمير

الم ط التوييهي للتهيئة والتعمير -م ط شغل األراعي

ثاخ ا:الالق اررااالالفردي الفيالمجالالالاهيئ الوالاعمير
 -الرخص اإلداريةالفي مجال التهيئة والتعمير

 -الوهادات اإلداريةالفي مجال التهيئة والتعمير

ثالثا:الإصالحالمنظوم الالاهيئ الوالاعميرالفيالالجسائرالال
المراجع ( :كتب ،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 يبار عبد المجيد( ،التنظيم الالمرة ي للمدينة الكبيرة :المدينة الكبيرة في البلد ة) ،المجلةالج اترية للعلوم القانونية واالقتصاد ة والسياسية ،العدد .1998 ،03

 القانون  25-90المؤرخ في  1990-11-18المتعلق يالتوييا العقاري ،ج ،ر .49،والقانون 29-90المؤرخ في  1990/12/01المتعلق يالتهيئة والتعمير ،ج ،ر52.
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 قانون  30-90المؤرخ في 1990/12/01المتعلق ياألمالك الوقنيرة ،ج ،ر .52،والمرسومالتنفيرهي  455-91المؤرخ في  1991/11/23المتعلق يجرد األمالك الوقنية ،ج ،ر.60.

 -المرسوم التوريعي رقم  07-94المؤرخ في  1994/05/18المتعلق يوروط اإلنتاج المعماري

وممارسة مهنة المهندس المعماري ،ج ر.32.
 الفاعل خمار :الجراتم الواقعة على العقار .داردومة  /كوزريعة /الج اتر :الطبعةالثانية ،لسنة2006
حمدي ياشا عمر :حما ة الملكية العقارية ال اصة ،دار دومة ،الج اتر ،قبعة .2004

-المستوارعبد الحفيظ كة عبيدة ،إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التوريع

الج اتري ،دار دومة ،الج اتر ،قبعة 2004
عجة الجياللي ،أزمة العقار الفالحي ومقترحات سويتها ،دار ال لدونية ،الج اتر.
حمدي ياشا عمر:عقود التبرعات ،دار دومة ،الج اتر ،قبعة 2004 حمدي ياشا عمر ،نقل الملكية العقارية ،،دار دومة ،الج اتر ،قبعة2004 حمدي ياشا عمر ،القضاء العقاري ،،دار دومة ،الج اتر.2006 ، نصر الدية دنوني ،الوساتل القانونية والمؤسسا ية لحما ة الغايات في الج اتر :ديوان المطبوعاتالجامعية ،الج اتر ،قبعة2001
طريقة التقييم - :امتحان

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :لغة أجنبية (انجليزية)1
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :ميكة الطالب مة معرفة المصطلحات القانونية ياللغة االنجلي ية يغية االقال
على المرايع القانونية األينبية وئثراء القاعدة المعرفية لد ا
المعارف المسبقة المطلوبة :فترا في الطالب امتالكا ألرعية في قواعد اللغة االنجلي ية ؤدلا
لدراسة المةياس.
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محتوى المادة :دراسة نماذج مة نصوص قانونية متعلقة يالقانون اإلداري والمنازعات اإلدارية
والقانون الدستوري.

المراجع:ال(الكابال المطبوعاا المواقعالاخارخيتال...الخال)الال ال

طريقة التقييم -:امتحان

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :1قانون المسؤولية اإلدارية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يهدف التكوية في دها المةياس إلى عميق الفهم حول طور نظام إصالإ
األعرار النايمة عة مسؤولية اإلدارة والبحل عة حقيق التوازن كية الحما ة الموروعة لحقوق
األفراد مة يهة وعرورة حما ة فعالية نواط اإلدارة و حقيق المصلحة العامة مة يهة ثانية .ال
المعارف المسبقة المطلوبة  :سبق للطالب دراسة يعض مفاليم القضاء اإلداري ،لكنا دنا يتناول
دها المةياس يكثير مة التفصيل وبوكل عملي ،حيل رة الدراسة على االيتهادات القضاتية
المتعلقة يكل نظم المسؤولية اإلدارية في الج اتر وةهلك في فرنسا.
محتوى المادة:ال ال
الأوت:المدخلاللمفهومالالم،ؤول الاإلداري الوتطورهاالال ال

 -عريف المسؤولية ،طور نظام المسؤولية اإلدارية وأسسها في القانون اإلداري

ي ال
ثاخ ا:الالم،ؤول الاإلداري العلىالأ اسالالبطأالوتطب قاتهاالفيالالقضاءالالجسائر ال
 ال طأ المر ب للمسؤولية (الجسيم ،البسي  ،المرفقي ،الو صي) -العالقة السببية

ثالثا:الالم،ؤول الاإلداري الدونالخطأالوتطب قاتهاالفيالالقضاءالالجسائريال ال

 المسؤولية اإلدارية على أساس الم اقر و طبيقا ها في القضاء الج اتري المسؤولية اإلدارية على اإلخالل يمبدأ المساواة أمام األوباء العامة و طبيقا ها في الج اتر.ال
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
السنة الجامعية2018/2017 :

عنوان الماستر :القانون العام المعمق

20

رابعا:الخظامالالاعويضالالعنالالم،ؤول الاإلداري ال ال
/1الطلبالالاعويض ال

 حديد الو ص المسؤول عة دفع التعويض (حالة نفيه مرفررق عررام ،التصرررف ياسررم إدارة أخرررى،االزدواج الوظيفي ،التعاون ،داخل االختصاصات ،فويض المرفق ،االشغال العمومية)

 -شروط رفع دعوى التعويض

 التعويضات التبعية (فواتد التأخير ،فواتد التعويض ،فواتد الفواتد)/2الشروطالا احقاقالالاعويض ال
 الضرر وشروقا العالقة السببية المؤثرة استبعاد التعويض يسبب وععية الضحية/3الخظامالالاعويض ال

 التعويض الكلي للضرر قييم األعرار إنقاص قيمة التعويض -أنظمة خاصة للتعويض

 التعويض المؤقتالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )

عواكدي عمار ،نظرية المسؤولية اإلدارية ،دراسة أصريلية حليليرة ومقارنرة،الج اتر ،ديروان المطبوعرات الجامعيرة،

الج اتر.1994 ،
-آ

ملويا حسية كة شيخ ،مسؤولية السلطة العامة ،دار الهدى ،الج اتر2013 ،

طريقة التقييم:
امتحان  +متواصل
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عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني.
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية.
اسم المادة :2القانون اإلداري المعمق
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:

الالالالاليهدف التكوية في دها المةياس إلى حكم الطالب في مادة القانون اإلداري المعمق ،مة خالل التعمق في
دراسة و وريح أحد أدم محاورو األساسية ودو موعو سلطات الضب اإلداري وذلك ال ساما يالصفة العملية مة
يهة ،ولسمو ايتا ممثلة في حما ة حقوق وحريات األفراد في موايهة اإلدارة مة يهة ثانية.

المعارف المسبقة المطلوبة:
امتالك الطالب للسس العامة المتعلقة يمادة الضب اإلداري يحكم دراستها في مرحلة الليسانس .ال
محتوى المادة:
 مدخل لنظرية الضب اإلداري-الإشكالية العالقة كية السلطة والحرية

 -ديئات الضب اإلداري

-الأ راا ووساتل الضب اإلداري

الالرقاية القضاتية على داكير الضب اإلداري (في الظروف العاد ة واالستثناتية)المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 يورج سعد ،المواعيع األساسية في القانون اإلداري العام( ،األعمال والعقود اإلدارية ،الضباإلداري ،المسؤولية اإلدارية ،مبدأ الوروية) ،وزيع مكتبة الحلبي ،سوريا.2001 ،
 -محمد الصغير يعلي ،القانون اإلداري ،دار العلوم ،عناية

 عمار كوعياف ،الويي في القانون اإلداري ،يسور للنور ،الج اتر -فريدة م ياني ،القانون اإلداري،مطبعة قرفي ،يا نة

 عمار عواكدي ،القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اتر -يسيوني عبد هللا ،القانون اإلداري ،منوأة المعارف ،اإلسكندرية

 -عمار عواكدي ،القانون اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اتر
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- 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.

طريقة التقييم:

امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :3قانون األمالك العامة
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :مكية الطالب مة المعرفة المعمقة لمالية األمالك العامة والنظام القانوني الحاكم

لها ،سواء مة حيل كوينها أو سييردا أو الحما ة ير المألوفة المقررة لها .ال

المعارف المسبقة المطلوبة :
اإللمام يالمبادئ العامة للقانون اإلداري والنواط اإلداري .ال
محتوى المادة:
 مالية األمالك العامة. معايير حديد األمالك العامة. قسيمات األمالك العامة. كوية و سيير األمالك العامة. قواعد حما ة األمالك العامة.المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
-علوي عمار ،الملكية والنظام العقاري في الج اتر.

 حجري فؤاد ،العقار ،األمالك العمومية وأمالك الدولة.المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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 صقر نبيل ،العقار الفالحي نصا و طبيقا:النصوص التوريعية والتنظيمية ال اصة يالعقارالفالحي ،ايتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة.
- Rahmani Ahmed, les biens publics en droit algerien.
طريقة التقييم:

امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة : 1منهجية البحث العلمي 2
الرصيد06 :
المعامل02 :
أهداف التعليم :عميق المعرفة فيما يتعلق يمنادج البحل العلمي عامة ودوردا في معالجة
اإلشكالية التي يثيردا البحل ،ياإلعافة إلى إسقاط دهو المنادج على العلوم القانونية لتحديد ما
صلح لها منها.

المعارف المسبقة المطلوبة:السبق للطالب دراسة منهجية البحل العلمي وفلسفة القانون.
محتوى المادة:
علم المنادج وأدميتامنادج البحل العلمي (المنادج الرتيسية والمنهج الفروية)نظرية كامل المنادج-منادج العلوم القانونية

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 أحمد ابراهيم عبد التواب ،أصول البحث العلمي في علم القانون ،مناهجه ومفترضاتهومصادره ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2009 ،
 حلمي محمد الحجار ،راني حلمي الحجار ،المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراساتالقانونية ،منشورات الحلبي الحقوقية.2010 ،
 سليمان شريفي ،المنهجية في العلوم القانونية ،مطبعة  ،Juris-Comط.2008 ،1- عبد القادر الشيخلي ،قواعد البحث القانوني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،.2010
 عكاشة محمد عبد العال ،سامي بديع منصور ،المنهجية القانونية ،منشورات الحلبي الحقوقية،.2008
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عمار بوحوش ،محمد محمود الذنيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،ديوان
المطبوعات الجامعية.2007 ،
 عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإلدارية ،ديوانالمطبوعات الجامعية ،ط.1999 ،3-
 فرحات حرشاوي وآخرون ،منهجية اعداد االمتحانات والمناظرات في القانون العام ،مخبرقانون العالقات الدولية واألسواق والمفاوضات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،مركز
النشر الجامعي.2008 ،
 فاضلي ادريس ،الوجيز في المنهجية والبحث العلمي ،ديوان المطبوعات الجامعية.2010 ، فايز محمد حسين ،أحمد أبو الحسن ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط.2011 ،1- مسعد عبد الرحمان زيدان ،مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية ،دار الكتاب القانوني،2009
 موريس أنجرس ،منهجية البحث القانوني في العلوم االنسانية ،تدريبات عملية ،ترجمة بوزيدصحراوي ،كمال بوشرف ،سعيد سبعون ،دار القصبة للنشر.2006 ،
-Axel De Theux et (al), Précis de méthodologie juridique, les sources
documentaire du droit, publication des facultés universitaires saint- Louis,
2000.
-DelnoyPaul, élément de méthodologie juridique,2008.
-Eric Geerkens, Paul Delnoy et (al), Méthodologie juridique, éthodologie
de la recherché documentaire juridique, édition Larcier,2011.
-Michel Beaud, L’art de la thèse, édition la découverte, 2006.
-Patrict Janin , Méthodologie du droit administratif, Ellipses, 2007.
-Sophie Boutillier, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Studyrama,
3eme éd, Paris, 2007.
طريقة التقييم:

امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :2تكنولوجيات االعالم واالتصال
الرصيد3 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية
وأهم تطبيقاتها العملية الحديثة.
المعارف المسبقة المطلوبة :معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في
الحياة التواصلية العامة.
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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 ،
 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
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عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :1علمالاإلدارةالالعام ال
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :يهدف التكوية في دهو المادة إلى إكسا

الطالب مهارات ؤدلا لممارسة نواقات الت طي

والتوييا والرقاية في اإلدارة العامة ،و سيير الموارد البورية في القطا العام ،ياإلعافة إلى الوقوف على م تلت
التطورات التي عرفها نظام اإلدارة الرقمية ،وبهلك حقق الجمع كية المقاربتية القانونية والفنية في د ارستا للعلوم

اإلدارية.

المعارف المسبقة المطلوبة :امتالك الطالب للسس القاعد ة المطلوبة للتعمق في دراسة المادة
يحكم سبق دراستا الفنية السطحية لمبادئ القانون اإلداري ونظرية التنظيم اإلداري وموعو

الوظيفة العامة .ال

محتوى المادة :ال
أوت:الالبصائصالاا ا
 -علم حديل النوأة

اللعلمالاإلدارةالالعام ال

 -علم ايتماعي

 علم لا ذا يتا واستقاللاثاخ ا:الخشاطالاإلدارةالالعام ال(العمل الاإلداري ال) ال
 -الت طي

 التنظيم الةيادة اإلداريةثالثا:الاإلدارةالاإللكاروخ ال ال

 -عريف اإلدارة االلكترونية

 متطلبات طبيق اإلدارة االلكترونية-الفواتد األخه كنم اإلدارة االلكترونية

 دور االدارة االلكترونية في حسية ال دمة العموميةالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 حسية عثمان محمد عثمان ،أصول علم اإلدارة العامةالمؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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 عمار عواكدي ،أساليب اإلدارة الحديثة -عبد الع ي صالح ،أصول ومبادئ اإلدارة العامة

 يلوريا ا قان  ،الحكومة االلكترونية ،ريمة كدار الفاروق ،سلسلة العلوم والتكنولوييا ،الهيئةالعامة المصرية للكتا  ،مصر.2008،

د داود عبد االزرق الباز ،الحكومة اإللكترونية و أثردا على المرفق العام و أعمال موظفيا.د اكراليم الفريح ،أثر إنتوار األنترنيت على مواريع الحكومة اإللكترونية.-د.عبد الفتاإ البيومي حجازي ،الحكومة االلكترونية كية الواقع والطموإ.

د .حجازي عبد الفتاإ كيومي ،النظام القانوني لحما ة الحكومة االلكترونية. د .العبود فهد كة ناصر كة ددام ،الحكومة االلكترونية كية الت طيال

والتنفيه .ال

- Jaque CHEVALLIER, L’administration face au public
- Olivier FARON, L’administration générale

طريقة التقييم -:امتحان

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة :2المنازعااالالضريب ال ال
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :ستهدف دراسة مادة المنازعات الضريبية الوقوف عند النقاط التفصيلية المتعلقة

ي صاتص وممي ات الدعاوى الجباتية والجهات الم تصة يالنظر فيها ومدى إمكانية الطعة في

ق ار ار ها وأحكامها ،واإليراءات الوكلية واإلدارية الوايبة اإل با حضي ار لها ،وةيفية التحقيق فيها .ال

المعارف المسبقة المطلوبة :إلمام الطالب يالقواعد العامة المتعلقة يعالقة الممولية ياإلدارة
الجباتية والتي لقى الطالب ي ءا منها في مةياس المالية العامة أثناء كوينا في الليسانس.
محتوى المادة:
أوت/الالا،وي الاإلداري الللمنازع الالضريب ال
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 /1إيراءات المنازعة في الوعاء الضريبي
* الوكا ة الن اوية ةإيراء أولي إل امي للمنازعة الضريبية
* التظلم أمام الّلجان اإلدارية.

 /2إيراءات المنازعة في التحصيل الضريبي.
* اعتراا المكلت يالضريبة إليراءات المتايعة والتحصيل الجبري.

* الطعون مة أيل العفو.

ثاخ ا/الالا،وي الالقضائ الللمنازع الالضريب ال
 /1الدعوى الضريبية أمام المحكمة اإلدارية.

* إخطار القاعي اإلداري يالدعوى الضريبية وسير الدعوى الضريبية وعوارعها.
* /التداكير المستعجلة.

طعة فيا.
 /2القرار القضاتي الصادر في المادة الضريبية وال ّ
* القرار القضاتي الصادر في المادة الضريبية.

* /الطعة في القرار القضاتي الصادر في المادة الضريبية.
المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 أحسة كوسةيعة ،المنازعات الجمرةية ،الطبعة الثانية ،دون دار نور ،الج اتر.2001 ،أم يان ع ي  ،المنازعات الجباتية في التوريع الج اتري ،دار الهدى ،الج اتر.2005 ،فارس السبتي ،المنازعات الضريبية في التورريع والقضرراء الج اترري الج اتررري ،دار دومررة ،الج اتررر،.2008
 أحمر ررد لعر ررور ،نبير ررل صر ررقر ،الموسر رروعة القضر رراتية فر رري المنازعر ررات الض ر رريبية ،دار الغر ررر للنور ررروالتوزيع ،الج اتر.2002 ،
اعمر حياوي ،منازعات أمالك الدولة ،دار دومة ،الج اتر.2004 ،ظمر ررا قسر ررم العلر رروم القانونير ررة
 أعمر ررال الملتقر ررى الر رروقني الثر رراني حر ررول اإلير رراءات الجباتير ررة ،الر ررهي ن ّواإلدارية ،مجمع ديليو كوليس ،يامعة  8ماي  ،1945قالمة ،يومي  22-21أفريل .2008

 عم ر ر ر ر ر ررار عواك ر ر ر ر ر رردي ،النظري ر ر ر ر ر ررة العام ر ر ر ر ر ررة للمنازع ر ر ر ر ر ررات اإلداري ر ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر ر رري النظ ر ر ر ر ر ررام القض ر ر ر ر ر رراتيالج اتري،الج ءاألول،القضاء اإلداري ،الج اتر،ديوان المطبوعات الجامعية.1998 ،
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 -عمار عواكدي ،النظرية العامة للمنازعررات اإلداريررة فرري النظررام القضرراتي الج اتررري ،الجر ء الثرراني،

نظرية الدعوى اإلدارية ،الج اتر ،ديوان المطبوعات الجامعية.1998 ،

 خل رروفي رش رريد ،ق ررانون المنازع ررات اإلداري ررة ،ش ررروط قب ررول دع رروى ج رراوز الس ررلطة ودع رروى القض رراءالكامل ،الج اتر ،ديوان المطبوعات الجامعية.1995 ،
 أحمد محيو ،المنازعات اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اتر.1983، كة صاولا شفيقة ،الصلح في المادة اإلدارية ،دار دومة ،الج اتر.2006 ،-BIENVENU J.-J. et LAMBERT T.,Droit fiscal, P.U.F., 3ème éd. 2003.

-BOUVIER M., Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, L.G.D.J, 8ème éd., 2007.
-COLLET M., Droit fiscal, PUF, Thémis droit, 2007.

-GROSCLAUDE J. et MARCHESSOU P., Droit fiscal général, Dalloz, 6ème éd., 2007. 5-5-----GROSCLAUDE J. et MARCHESSOU P., Procédures fiscales, Dalloz, 4ème éd.,2007 .
-MERCIER J.-Y. et PLAGNET B., Les impôts en France, éd. Fr. Lefebvre (annuel).
-PHILIP L.,Finances publiques :les recettes publiques et le droit fiscal,Cujas,T2,
2000.

-TROTABAS L. et COTTERET J.-M., Droit fiscal, Précis Dalloz, 1997

طريقة التقييم :امتحان

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :لغة أجنبية (انجليزية) 2
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :عميق مكة الطالب مة معرفة المصطلحات القانونية ياللغة االنجلي ية واإلقال
على المرايع األينبية.
المعارف المسبقة المطلوبة :امتالك الطالب لمكتسبات في اللغة االنجلي ية يحكم دراستها في
الفصل األول.

محتوى المادة :ريمة نصوص قانونية متعلقة يالقانون اإلداري والمنازعات اإلدارية والقانون
الدستوري ياإلنجلي ية.

المراجع:ال(الكابال المطبوعاا المواقعالاخارخيتال...الخال)الال ال

طريقة التقييم :امتحان.
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عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة  :1قاخونالالجماعااالاإلقل م ال ال
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يهرردف التكرروية فرري دررهو المررادة إلررى مكررية الطالررب مررة التعمررق فرريالد ارسررة التنظرريم الهيكلرري والرروظيفي
للجماع ررات اإلقليمي ررة ي ررالج اتر ،و كوين ررا ف رري يع ررض التطبيق ررات ال اص ررة يالرقاي ررة عل ررى الجماع ررات
اإلقليمية و سيير موارددا البورية والمالية ،وذلك يالترةي على الجوانررب العمليررة فرري ظررل النصرروص
القانونية المستحدثة ،ياإلعافة إلى عريفا كواقع الحوةمة المحلية وآفاقها.
المعارف المسبقة المطلوبة  :سبقالالللطالب دراسة نظرية التنظيم اإلداري يصفة عامة خالل مرحلة

الليسانس

محتوى المادة :مبادئ التنظيم اإلداري اإلقليمي
 -الوال ة

 البلد ة واقع وآفاق الحوةمة المحلية في الج اترالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 الطعامنة محمد محمود ،عبد الودررا سررمير محمررد ،الحكررم المحلرري فرري الرروقة العربرري وا جادرراتالتطوير ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.2005 ،

 -الطماوي سليمان محمد سليمان ،الويي في القانون اإلداري ،دار الفكر العربي.1975 ،

 أنس يعفر قاسم ،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية في الج اتر ،د ،م،ج ،الج اتر.1988 ، -أنس محمد يعفر ،د مقراقية اإلدارة المحلية الليبرالية واالشتراكية ،د،م،ج ،الج اتر.1985 ،

 رب وش مصطفى( ،كديل الحكم الجهوي في ظل العولمة) ،مداخلة يمؤ مر اسررت ار يجيات وأولويرراتع ير ر الحك ررم المحل رري ف رري ال رروقة العرب رري ،ي رروم  10-08أفري ررل ،2008يامع ررة اليرم رروك ،األردن،
.2008
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 يعلر ر ر رري محمر ر ر ررد الصر ر ر ررغير ،قر ر ر ررانون اإلدارة المحلير ر ر ررة الج اترير ر ر ررة ،دار العلر ر ر رروم للنور ر ر ررر والتوزير ر ر ررع،الج اتر.2004،

 قودال يورج ،دلقولةية كيار ،القانون اإلداري ،ج ،2ريمة منصررور القاعرري ،المؤسسررة الجامعيررةللدراسات والنور والتوزيع ،ط ،1لبنان.2001،
 -شيهو مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م،ج ،الج اتر.1986،

 موسى مصطفى محمد ،التنظيم اإلداري كية المرة ية والالمرة ية ،الهيئة المصرية العامةللكتا  ،مصر.1992 ،
 إ ويودن العربي ،البلد ة مهام وصالحيات واقع وآفاق ،حلقرة دراسية يالمدرسة الوقنيرة لإلدارة،.1999
 م ير رراني فرير رردة( ،اإلقر ررار القر ررانوني للجماعر ررات المحلير ررة :واقر ررع وآفر رراق) ،مجلر ررة العلر رروم اإلنسر ررانية،عدد ،24د سمبر ،قسنطينة.2005،

 عوي عالء الدية ،والي الوال ة في التنظيم اإلداري الج اتري ،دار الهدى ،الج اتر.2006 ، كة قيفور نصر الدية( ،أي استقاللية للجماعات المحلية الج اترية في ظل مورو يوان1999لقانوني البلد ة والوال ة؟) ،مجل الاإلدارة ،العدد.2001 ،22

 خليف ررة رعر روان ،س رريير المر روارد البور ررية فر ري اإلدارة المحلي ررة الج اتري ررة ،م ررهةرة مايس ررتير ،ةلي ررةاالقتصاد ،الج اتر.1994 ،
ر العالل رري محمر ررد( ،األيع رراد الور ررمولية للد مقراقي ررة المحلير ررة والتنمي ررة) ،نر رردوة الد مقراقي ررة المحلير ررة الوقنير ررة
والتنمية ،يومي  15-14أفريل ،الناشر أوداد لال صال ،المغر .2000 ،
Aubin Emmanuel, Roche la therine, Droit de la nouvelle décentralisation, gualimo éditeur, Paris,

-

2005.
-Benakzouh Chabanne,)Gouvernance Territoriale et décentralisation(,Revue algérienne N°01,
Alger,2005.

- Chevalier Jacques, l’état post modern, 2édition, librairie générale de droit et de jurisprudence,
Paris, 2004.
- Gohin Olivier, Institutions administratives, L.G.D.J ,2 édition, 1995.
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-Lachaune Jean François, Politiques locales : la commune,3 édition, Librairie générale de droit
et de jurisprudence. L.G.D.J, Paris, 2007.

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة  :2ال،لطااالاإلداري الالم،اقل ال ال
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :مكية الطالب مة التحكم في النظام القانوني للسلطات اإلدارية المستقلة ةهيئات
عبر عة حول وظيفة الدولة المعاصرة مة متدخلة في الحقل االقتصادي إلى عايطة لا ،وذلك
مة خالل التعمق في حليل قبيعتها القانونية ،الوقوف على الصالحيات المنوقة كها والرقاية
القضاتية الممارسة عليها.

المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب دراسة القانون العام االقتصادي خالل مرحلة الليسانس،
ومة ثم فترا إلماما يالمعارف القاعد ة المتعلقة كههو السلطات.
محتوى المادة:
أوت:الالطب ع الالقاخوخ اللل،لطااالاإلداري الالم،اقل الوإشكال الات اقالل .
 السلطات اإلدارية المستقلة في موايهة الدستور. إشكالية استقاللية السلطات اإلدارية المستقلة.الالالثاخ ا:الاخاصاصااالال،لطااالاإلداري الالم،اقل .ال ال
 االختصاص التنظيمي والرقاكي. االختصاص القمعي.ثالثا:الالرقاب الالقضائ العلىالأعمالالال،لطااالاإلداري الالم،اقل .
 -الرقاية القضاتية و وزيع االختصاص.

 القواعد اإليراتية.المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
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 كويملية وليد ،سلطات الضب االقتصادي في القانون الج اتري. -ةتو محمد الوريف ،قانون المنافسة والمنافسات التجارية.

 كة لطرش منى" ،السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي -ويا يديد لدور الدولة،"-مجلة إدارة ،2002 ،العدد .2
 لباد ناصر" ،السلطات اإلدارية المستقلة" ،مجلة إدارة ،2001 ،العدد .1-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.
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم األساسية
اسم المادة :3نظام التأديب في الوظيفة العمومية
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يهدف التكوية في دهو المادة إلى مكية الطالب مة التعمق في الدراسة النظام التأديبي

ياعتبارو مة المساتل المهمة في مجال الوظيفة العمومية لضمان حسة سير المرفق العام يانتظام

واقراد ،مع الترةي على م تلت الضمانات التوريعية والقضاتية التي مة شأنها عمان فعالية
النظام التأديبي.

المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب دراسة قانون الوظيفة العمومية خالل مرحلة الليسانس،
ومة ثم فترا إلماما يالمعارف القاعد ة المتعلقة يالنظام التأديبي.
محتوى المادة :أوت:الااخطاءالوالعقوبااالالاأديب ال
 -األخطاء التأديبية
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ثاخ ا :اإلجراءااالالاأديب .ال
ثالثا:الالضماخااالالاأديب
 -الضمانات اإلدارية.

 الضمانات القضاتيةالمراجع:ال(الكابال المطبوعاا المواقعالاخارخيتال...الخال)الال ال

 سعيد كوشعير ،النظام التأديبي للموظت العمومي في الج اتر قبقا للمر .133/66 عبد الع ي عبد المنعم خليفة ،المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة محمد سليمان الطماوي"،عمانات أديب الموظفية كية النظرية والتطبيق" ،مجلة العلوماإلدارية ،1969 ،العدد .1
-Francis Mallol, la sanction disciplinaire déguisée en droit de la fonction
publique, A.G.D.A , 2011.

- Ayoub Élaine, la fonction publique en vingt principes, 2 éme édition, frison roche,
paris, 1998.

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :1منهجية اعداد مذكرة
الرصيد6 :
المعامل2 :
أهداف التعليم:
يه رردف ك رروية الطال ررب ف رري د ررهو الم ررادة إل ررى مكين ررا م ررة ال ررتحكم ف رري الم ارح ررل الت رري م ررر كه ررا إنج رراز
المهةرة ،والقواعد الوايب ا باعها في دها الوأن.
المعارف المسبقة المطلوبة :
سبق للطالب دراسة منهجية البحل العلمي في مرحلة الليسانس و عمق في دراستها خالل الفصلية
األول والثاني مة الماستر.
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محتوى المادة:

أوت:الإعدادالالمذكرةال ال

 عواي اختيار الموعو القراءة المعمقة -التوثيق

ثاخ ا:التحريرالالمذكرة ال
 البدأ في التحرير نظيم المهةرة -اإلعداد الوكلي للمهةرة

 -الضب اللغوي للمهةرة ال

ثالثا:التقديمالالمذكرة ال

 استعمال اإلعالم اآللي كنية النص -عرا ومناقوة المهةرة

المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 رشيد شميشم ،مناهج العلوم القانونية ،دار الخلدونية ،الجزائر.2006 ، علي مراح ،منه جية التفكير القانوني ،نظريا وعمليا ،ديوان المطبوعات الجامعية. غناي زكية ،منهجية األعمال الموجهة في القانون المدني ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،ط .2012 ،3
 فرحات حرشاوي وآخرون ،منهجية إعداد االمتحانات والمناظرات في القانون العام ،مخبرقانون العالق ات الدولية واألسواق والمفاوضات ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،مركز
النشر الجامعي.2008 ،
 لحسين بن شيخ آث ملويا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء األول ،دار هومة للطباعةوالنشر ،الجزائر.2002 ،
- GRua, François, méthode des études de droit, conseil sur la dissertation
et le commentaire, 2006.
- Patrick Janin, méthodologie du droit administratif, ellipses,2007.
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- Sarah Bros, François Xavier, Grignon Defrenne, méthodes d’exercices
juridiques, édition Francis Lefebvre, Paris, 2007.
- V.H. Mazeaud, exercices pratiques, édition Montchrestien, Paris, 1982.
- Sophie BOUTILLIER, méthodologie de la thèse et du mémoire,
Studyrama, 3eme éd., Paris, 2007.
- Michel BEAUD, l’art de la thèse, Edition La Découverte 2006.
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :2المشروع المهني والشخصي
الرصيد3 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :يهدف من خالل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصادي واالجتماعي ،بدراسة
الوظائف والمهن التي يستطيع الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصيل المقياس.
محتوى المادة:
 تحليل الوضع. تحديد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هيكل تقسيم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنية تقييم ومراجعة البرامج). توضيح مسؤوليات كل مهمة. التنفيذ و الضبط لتعظيم النتائج. التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق. نماذج لمشاريع. كل المهن التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس أو الماستر في الحقوق  ،لاللتحاق بها ،السيما القضاء ،التوثيق ،المحضر القضائي ،المحاماة ،المناصب االدارية على مستوى االدارات
المحلية والوطنية ...
 بحوث متعلقة بالمهن  -بطاقات تقنية عن المهن -زيارات ميدانية  -محاضرات من تنظيم بعضالمهنيين.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ متواصل
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عنوان الماستر :القانون العام المعمق
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االستكشافية
اسم المادة  :1منازعااالالصفقااالالعموم ال
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:
س ررتهدف د ارس ررة م ررادة منازع ررات الص ررفقات العمومي ررة حدي ررد اإلق ررار الق ررانوني لمنازع ررات الص ررفقات

العمومير ررة وآلير ررات سر رروية در ررهو المنازعر ررات السر رريما فر رري ظر ررل التعر ررديالت األخي ر ررة لقر ررانون الصر ررفقات
العمومية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
سرربق للطال ررب د ارس ررة النظري ررة العام ررة للمنازع ررات اإلداريررة م ررة حي ررل مفهومه ررا وش ررروقها ،والجه ررات
القضاتية الم تصة كنظردا.

محتوى المادة:
أوت:المفهومالمنالازعااالالصفقااالالعموم ال

 الطبيعة القانونية لن اعات الصفقات العموميةأنوا المنازعات الناشئة عة الصفقات العموميثاخ ا:الآل ااالالا،وي الالودي اللمنازعااالالصفقااالالعموم ال

-التسوية الود ة وفق قانون الصفقات العمومية

 التسوية الود ة وفق قانون اإليراءات المدنية واإلداريةثالثا:الالا،وي الالقضائ اللمنازعااالالصفقااالالعموم ال ال

 -التسوية القضاتية لمنازعات اإلكرام

 التسوية القضاتية لمنازعات التنفيهالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 عمار كوعياف ،الصفقااالالعموم  ،يسور للنور ،الج اتر -محمد الصغير يعلي ،العقودالاإلداري  ،دار العلوم ،عناية

 عمار عواكدي ،القاخونالاإلداريال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اترالمؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف2
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. القادرة، دار الفكر،  العقودالاإلداري، سليمان محمد الطماوي-

 دير روان المطبوع ررات، عمل ا ا الإةا ارامالالصااافقااالالعموم ا ا الفااايالالقااااخونالالجسائاااريال، ق رردوج حمام ررة-

.2004 ، الج اتر،الجامعية

- André Maurin droit administratif 2eme édition, académie d'aix Marseille, 1999.

- André DeLaubadereA.venèzia (.j.c.) Gaudemet(y) traite de droit administratif (.g.d). paris.
1999.
- Charles Debbasch.contentieux administratif 'Dalloz paris'1978.
- Charles Debbach , droit administratif , 6eme: édition economica , paris , 2003.
-Jean François Brisson Aude Royère, droit administratif, université de bordeaux 2004.
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002.
- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien.
- Georges depuis, marie – joseGudon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz;
paris 1999.

- Gustave Peiser droit administratif general 21 edition Dalloz 2002.
- Marcel Monin, droit administratif édition européennes erasme France.
- M. Letourmeur, J. Bauchet, J. Méric –Le Conseil d'Etat et les Tribunaux administratifs, Paris,
Armand Colin 1970.

-MORAND Devellier cours de droit administratif 9 edition 2005.
- Marie woehrling les trasnformation de la justice administratif Paris Economica 1994
- Yadh ben Achour, droit administratif, 2eme édition, Tunis, centre de publication
universitaire,2000

 امتحان:طريقة التقييم

 القانون العام المعمق:عنوان الماستر
 الثالث:السداسي
 وحدة التعليم االستكشافية:اسم الوحدة
 قضاءالات اعجالالاإلداريال:2 اسم المادة
1 :الرصيد
1 :المعامل
 عميق حكم الطالب في النظام القانوني لقضاء االستعجال اإلداري كوصفا اآللية:أهداف التعليم
 وذلك مة خالل،التي وفر الحما ة الفعلية والناي ة لحقوق وحريات األفراد في موايهة اإلدارة

39

 القانون العام المعمق:عنوان الماستر

2 جامعة محمد لمين دباغين سطيف:المؤسسة
2018/2017 :السنة الجامعية

الترةي

على وريح التطبيقات المستحدثة التي أقردا المور في قانون اإليراءات المدنية

واإلدارية.
المعارف المسبقة المطلوبة  :سبق للطالب دراسة النظرية العامة للمنازعات اإلدارية.
محتوى المادة:
الللدعوىالالقضائ الالم،اعجل ال
ال
أوت/الاابكامالالعام
 -االختصاص في مادة االستعجال

 الوروط العامة للدعوى المستعجلة األوامر االستعجاليةثاخ ا/التطب قااالقضاءالات اعجالالفيالالمادةالاإلداري ال

 -1الاطب قااالالمقررةالفيالقاخونالاإلجراءااالالمدخ الواإلداري

 قض رراء وق ررت نفي رره القر ر اررات اإلداري ررة (الوق ررت التبع رري ،الوق ررت ف رري ح رراالت التع رردي أواالستيالء أو الغلق اإلداري)
 قضاء الحريات االستعجالي مادة إثبات الحالة و داكير التحقيق مادة التسبيق المالي مادة إكرام العقود والصفقات -المادة الجباتية

 -2الاطب قااالالمقررةالفيالالقواخينالالباص

 -حالة إيعاد األيانب المةيمية يطريقة ير شروية

 المنازعات المتعلقة ياألح ا السياسيةالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 -محمد الصغير يعلي ،الوسي في المنازعات اإلدارية ،دار العلوم ،الج اتر.

 رشيد خلوفي،قانون المنازعات اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج اتر. عمار عواكدي ،النظرية العامة للمنازعات اإلداريررة فرري النظررام القضرراتي الج اتري،الج اتر،ديروانالمطبوعات الجامعية.1998 ،
 -مسعود شيهو  ،المنازعات اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية،الج اتر.
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 خلرروفي رشرريد ،قررانون المنازعررات اإلداريررة ،شررروط قبررول دعرروى جرراوز السررلطة ودعرروى القضرراءالكامل ،الج اتر ،ديوان المطبوعات الجامعية.1995 ،
 الغوثي كة ملحة ،القضاء المستعجل و طبيقا ا فرري النظررام القضرراتي الج اتررري ،الطبعررة األولررى،الديوان الوقني للشغال التربوية ،الج اتر.2000 ،

 كربر ررارة عبر ررد الر رررحمة ،شر رررإ قر ررانون اإلي ر رراءات المدنير ررة واإلدارير ررة ،الطبعر ررة األولر ررى ،منور رروراتيغدادي ،الج اتر.2009،

 -نبير ررل ص ر ررقر ،الوس ر رري فر رري ش ر رررإ ق ر ررانون اإلي ر رراءات المدنير ررة واإلداري ر ررة( ،ال ص ر ررومة ،التنفي ر رره،

التحكيم) ،دون قبعة ،دار الهدى ،الج اتر.2008 ،

 -نبيل صقر ،الوسي فرري شرررإ قررانون اإليرراءات المدنيررة واإلداريررة( ،اإليرراءات اإلداريررة)  ،دون

قبعة ،دار الهدى ،الج اتر.2009 ،

 -عبررد الفترراإ م رراد ،المورركالت العمليررة فرري القضرراء المسررتعجل،دون قبعررة ،دار الكتررب والوثرراتق

المصرية،مصر.
 -حسية كة شيخ أ

موليا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الج ء الثاني ،دار دوما ،الج اتر.

 -حسية كة شيخ آ

درسررة قانونيررة فقهيررة قضرراتية
ملويا ،المنتقى في قضاء االستعجال اإلداري ،ا

مقارنة،دار دومة ،الج اتر .2007
- jean Rivero, droit administratif, 12eme édition, Dalloz, 1987.
- Charles DEBBASCH, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 19753- Jean Marc -Jacqueline
MORAND-DEVILLER, cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 6 é édition ,1999.
- Georges Vlachos, principes généraux du droit administratif, édition marketing, paris ellipses,
1993.
;- Georges depuis, marie – joseGudon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz
paris 1999.
- Gustave Peiser, droit administratif general, 21 edition Dalloz 2002.
- Marcel Monin, droit administratif, édition européennes erasme France.
- M. Letourmeur, J. Bauchet, J. Méric –Le Conseil d'Etat et les Tribunaux administratifs, Paris,
Armand Colin 1970.
-MORAND Devellier, cours de droit administratif, 9 edition 2005.

طريقة التقييم -:امتحان.
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عنوان الماستر :القانون العام
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم االفقية
اسم المادة :لغة أجنبية (انجليزية) 3
الرصيد1 :
المعامل1 :
أهداف التعليم :عميق مكة الطالب مة معرفة المصطلحات القانونية ياللغة اإلنجلي ية مة أيل
االقال على المرايع األينبية وئثراء معارفا القانونية.
المعارف المسبقة المطلوبة :امتالك الطالب لمكتسبات في اللغة االنجلي ية يحكم دراستها في
الفصلية األول والثاني.

محتوى المادة :ريمة نصوص قانونية متعلقة يالقانون اإلداري والمنازعات اإلدارية والقانون
الدستوري ياإلنجلي ية.
طريقة التقييم :امتحان.
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