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 السداسي األول:  - 1

 وحدة التعليم 

الحجم  
الساعي 
 السداسي  

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم 

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة 
 موجهة

أعمال 
 ة تطبيقي

 امتحان متواصل عمل شخصي

 / / 18 12 سا 4.5 / سا 4.5 سا  09 سا  216 التعليم األساسي وحداا 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا  72 مبادئ التنظيم اإلداري المحلي: 1المادة 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا  72 البلدي  )التنظيم والمهام(  :2المادة 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا  72 قانون التعمر  : 3المادة

 / / 05 03 سا1.5 / / سا 03 سا 48 وحداا التعليم المنهجي  
 %55 %45 05 03 سا1.5 / / سا 03 سا  48 : منهجي  البحث في العلوم القانوني 1المادة 

 / / 06 04 سا  03 / / سا 06 سا  96 االستكشافي وحداا التعليم 
 80% 20% 03 02 سا1.5 / / سا 03 سا 48 قانون اإلدارة اإللكت وني  : 1المادة 
 80% 20% 03 02 سا1.5 / / سا 03 سا  48 التسرر  العمومي الحديث  : 2المادة 

 / / 01 01 سا1.5 / سا1.5 / سا  24 وحدة التعليم األفقي  
 / %100 01 01 سا1.5 / سا 1.5 / سا  24 : مصطلحاا قانوني 1المادة 

 /  /  30 20 سا 10.5 /  سا06 سا18 سا384 1ي السداسمجموع 
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 السداسي الثاني: 

 التعليم وحدة 
الحجم الساعي  

 السداسي  
 الحجم الساعي األسبوعي 

المعا 
 األرصدة  مل 

 نوع التقييم 

أعمال   محاضرة  أسبوع   14-16
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

عمل  
 شخصي 

 امتحان  متواصل 

 / / 18 12 سا 4.5 / سا 4.5 سا  09 سا  216 وحداا التعليم األساسي 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا  72 : الم افق العمومي  المحلي   1المادة 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا 72 : الوالي  )التنظيم والمهام( 2المادة 
 %55 %45 06 04 سا1.5 / سا1.5 سا 03 سا  72 : الموارد البش ي  اإلقليمي   3المادة 

 / / 05 03 سا 3 / سا  03 / سا  48 وحداا التعليم المنهجي  
 / %100 03 02 سا1.5 / سا1.5 / سا 24 منهجي  التح ي  اإلداري )الع ائض والعقود(: 1المادة 
 / %100 02 01 سا 1.5 / سا1.5 / سا 24 : إعالم آلي2المادة 

 / / 06 04 سا 3 / / سا 06 سا  96 وحداا التعليم االستكشافي 
 80% 20% 03 02 سا1.5 / / سا 03 سا 48    الفساد وأخالقياا العمل: 1المادة 
 80% 20% 03 02 سا1.5 / / سا 03 سا  48 : التنمي  المحلي  المستديم    2المادة 

 / / 01 01 سا  1.5 / سا1.5 / سا  24 وحدة التعليم األفقي  
 / %100 01 01 سا 1.5 / سا 1.5 / سا  24 مصطلحاا قانوني 

 /  /  30 20 سا  12 /  سا09 سا 15 سا384 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:   - 3

 

 وحدة التعليم 

الحجم  
الساعي 
 السداسي  

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقريم 

14-16  
 أسبوع 

أعمال  محاض ة 
 موجه 

أعمال 
 تطبيقي  

عمل  
 شخصي

 امتحان متواصل

 / / 18 12 سا 4.5 / سا 4.5 سا 09 سا 216 ساسي وحداا التعليم األ

 %55 %45 06 04 سا 1.5 / سا1.5 سا 03 سا 72 : المالي  المحلي   1المادة 

 %55 %45 06 04 سا 1.5  / سا1.5 سا 03 سا 72 : قانون الصفقاا العمومي  2المادة 

 %55 %45 06 04 سا 1.5 / سا1.5 سا 03 سا 72 : المسؤولي  اإلداري 3المادة 

 / / 06 04 سا 3 / سا 1.5 سا 1.5 سا 48 وحداا التعليم المنهجي  
 / %100 03 02 سا1.5 / سا1.5 / سا 24 : منهجي  التعلرق على األحكام، االستبيان ومعالج  االحصائياا  1المادة
 / %100 03 02 سا 1.5 /  سا1.5 سا 24 : علم النفس البرداغوجي 2المادة

 / / 06 04 سا  3 / / سا 06 سا 96 في وحداا التعليم االستكشا

 80% 20% 03 02 اس 1.5 / / سا 03 سا 48 : قانون تهرئ  اإلقليم  1المادة 

 80% 20% 03 02 سا 1.5 / / سا 03 سا 48 قانون المحاسب  العمومي  : 2المادة 

 / / 30 20 سا 10.5 / سا 6.5 سا 16.5 سا 360 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع:  - 4

 
 والعلوم السياسية الميدان: الحقوق 

 العلوم القانونية واإلدارية   : شعبة
 قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية  التخصص: 

 
 
 
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 للطالبالشخصي  ل*بما في ذلك العم
 
 
 حوصلة شاملة للتكوين:   - 5
 

 

ملتقى+   المجموع 
 مذكرة 

 ح س و ت  األساسية  المنهجية  االستكشافية  األفقية 

 محاضرة  405 90 135 67.30 / 697.5

 أعمال موجهة  202.30 90 / / / 292.5
 أعمال تطبيقية  / / / / / /

22909. شخصي عمل  742.30 472.30 472.30 472.30 750   

 المجموع  1350 652.5 607.3 539.6 750 3149.4
 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 
22.5
% 

 لكل وحدة تعليم األرصدة %  %45
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 ماعات المحلية إدارة وتسيير الج عنوان الماستر:
 األولي: داسالس

 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 مبادئ التنظيم اإلداري المحلي :01اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

الغرض األساسي وس دراس  ا ه الفادا ا   عف  ال الل ري نةرم  الص ة م اإلدارم والصحلم الفعرري  
مع  الص  رات الفااه ف   الصي طرأت فيخ ولادا الص ة م حي  ، وع وصاالجفافات الف ة م  ري األسخ الاقه   لص 

 الفحيي.
 المعارف المسبق  المطلوب : 

ورحي    ري  و جزا  م ا   اإلدارم  القان ا  وادا  ري  اإلدارم  الص ة م  لفلادا  أا  عرض  لي الل  سل  
  .دارا الفحي  م اإلالي فانخ  ص م وان ا فام، لعس بدوا  عف  ري رهم أسخ الص ة

 
 محتوى المادة 

 *المحور األول: مدخل مفاهيمي  
 وااه م الفركزم  والالوركزم  وفدم الصركتز وفالوصها مالحلم الفحيي.   -
 الصفتتز بتس الحلم الفحيي واإلدارا الفحي     -
 واه م الحلم الفحيي ووق وا خ. -

 *المحور الثاني: فلسف  وأهداف الحكم المحلي  
 م الفحيي.  الحلريفا -
 وق وات وأركاا الحلم الفحيي. -
 الع اوق الفيثرا ري الحلم الفحيي. -

 *المحور الثالث: التوجهاا الحديث  للحكم المحلي
    ر واه م الالوركزم  و عزمز اسصقالل   الجفافات الفحي   )دراس  وقارن ( -
 ف دور الجفافات الفحي   ري ظق واه م الص ف   الففصدي    عزمز -
 الحلم الراشد الفحيي. لصعاوق وواه م  ظه ر واه م ا -
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 )كصل،و ل فات، و اوع انصرنت، إلخ(  الم اجع:
ذ الزفلي والد، )واه م األوال م الص ف م  ري إطذذار الالوركزمذذ  اإلدارمذذ  الفعا ذذرا(، وداويذذ  مفذذي فر 1

 ، جاوعذذ 2008أررمذذق  10-08اسصرا  ج ات وأول مات  عزمز الحلم الفحيي ري ال طس العربي، ل م 
 .2008الترو ك، األردا،  

ذال عاو   وحفذذد وحفذذ د، فلذذد ال اذذاح سذذفتر وحفذذد، الحلذذم الفحيذذي رذذي الذذ طس العربذذي وا جااذذات 2
 .2005الص  مر، الف ةف  العرب   ليص ف   اإلدارم ، و ر،  

 .1975سي فاا وحفد سي فاا، ال جتز ري القان ا اإلدارم، دار الاعر العربي،  ذ ال فاوم 3
ةذذذذذ م اإلدارم واإلدارا الفحي ذذذذذ  رذذذذذي الجزائذذذذذر، د، م، ، الجزائذذذذذر، اسذذذذذم، أسذذذذذخ الص  ذ أنذذذذذخ جعاذذذذذر و4

1988. 
 .1985أنخ وحفد جعار، ديفقراط   اإلدارا الفحي   اليتلرال   واالشصراك  ، د،م، ، الجزائر،    ذ 5

ات وأول مذذات ش و  اخ، )بدلق الحلم الجه م ري ظذذق الع لفذذ (، وداويذذ  مفذذي فر اسذذصرا  ج  ذلص  6
، جاوعذذذ  التروذذذ ك، األردا، 2008أررمذذذق 10-08الحلذذذم الفحيذذذي رذذذي الذذذ طس العربذذذي، لذذذ م   عزمذذذز
2008   . 

ذ معيذذذذذذذذي وحفذذذذذذذذد ال ذذذذذذذذغتر، وذذذذذذذذان ا اإلدارا الفحي ذذذذذذذذ  الجزائرمذذذذذذذذ ، دار العيذذذذذذذذ م لي شذذذذذذذذر والص زمذذذذذذذذع، 7
 .2004الجزائر،

الجاوة ذذ   ر القاضي، الفيسف ،  رجف  و    2ذق دا  ج ر ، دلق لق   ب ار، القان ا اإلدارم،  08
 .2001، لل اا،1ليدراسات وال شر والص زمع، ط

09 .1986ذ شته ح وفع د، أسخ اإلدارا الفحي  ، د، م، ، الجزائر،  

و سذذذخ و ذذذ اخ وحفذذذد، الص ةذذذ م اإلدارم بذذذتس الفركزمذذذ  والالوركزمذذذ ، الهتئذذذ  الف ذذذرم  العاوذذذ   ذ 10
 .1992ليعصاح، و ر،  

- Aubin Emmanuel, Roche la therine, Droit de la nouvelle décentralisation, gualimo éditeur, Paris, 

2005. 

-BenakzouhChabanne, )GouvernanceTerritorialeetdécentralisation(,Revue algérienne N°01, 

Alger,2005. 

- Chevalier Jacques, l’état post modern, 2édition, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

Paris, 2004. 
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 البلدي  )التنظيم والمهام(  :02اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 

 أهداف التعليم: 
م الذذ ظ اي فذذادا إلذذخ  زومذذد ال الذذل مالفعي وذذات والفعذذارا الفصعيقذذ  مذذالص ة  اذذ ه اللروذذي الصعذذ مس رذذي 

ز بهذذذا وذذذس حتذذذث الص ةذذذ م ليليديذذذ  مافصلاراذذذا الجفافذذذ   اإلوي ف ذذذ  القافديذذذ ، والص   ذذذ ات الصذذذي  صفتذذذّ
 ووا   معد  دور وان ا الليدي  الجدلد.

 المعارف المسبق  المطلوب : 
ليليدي ، وال   ع م خ ري  اله ليي وال ظ اي  ياصرض ري الفصرشح وعررصخ الففلق الف ح  مالص ة م 

 . دارم ر ق الص ة م اإلدارم العي م القان ن   ري وادا القان ا اإلل فانخ 
 محتوى المادة:

 البلدي  التنظيم الهيكلي  ألول:حور االم
 الفجيخ الشعلي الليدم.*/ 
 رئ خ الفجيخ الشعلي الليدم. */ 
 إدارا الليدي */ 
 اا البلديمهام  :ثانيلحور االم
 وهام وحي     -
 وهام وط      -
 هاوها وأثره فيخ الص ف     ات فس أداء وفجز الليدي  -

 الم اجع 

الجزائر،    - والص زمع،  لي شر  العي م  دار  الجزائرم ،  الفحي    اإلدارا  وان ا  ال غتر،  وحفد  معيي 
2004 . 
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 . 1998سرماك لحفس، الفهام الصقيتدي  ليجفافات الفحي  ، و رم لي شر، الجزائر،  -
الفركزم    الفيسفات  العربي،  الذ سع دم وحفد  الف ل فات  دل اا  الجزائر،  جاوة  ،  والفحي   ري 

 .   2006الجزائر، 
ذ شرا فلد العي م فلد الفجتد، إسقاط فض م  أفضاء الفجالخ الشعل   الفحي  ، جاوع  القاارا،  

 و ش رات جاوع  ب ي س مف، بدوا  ارمخ نشر. 
 . 1986الفحي  ، د، م، ، الجزائر،  ذ شته ح وفع د، أسخ اإلدارا

 . 2001القان ا اإلدارم، د، م، ، الجزائر،  نا ر،  للاد -
 . 2008أودي  و اس ، الاعال   اإلدارم  ري اإلدارا الفحي   الجزائرم ، و كرا واجفصتر، الجزائر،  -
ط تذ  لإلدارا، إيشت دا العربي، الليدي  وهام و الح ات واوع وآراق، حيقذ  دراس   مالفدرس  ال    -

1999 . 
)او  - وفع د،  الص شته ح  الهتئات  اللرلفاني،  ص ا ات  الاعر  وجي   الفحي  (،  ليجفافات   ات ي  

 . 2003، وارس، 2العدد 
، 24ذ وزماني ررمدا، )اإلطار القان ني ليجفافات الفحي  : واوع وآراق(، وجي  العي م اإلنفان  ، فدد 

 . 2005ديففلر، وف  ت  ،
- FrierPierreLaurent,Précisdedroitadministratif,Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006. 

-Gohin Olivier, Institutions administratives, L.G.D.J ,2 édition, 1995. 

-Lachaune Jean François,Politiques locales : la commune,3 édition, Librairie générale de droit et 

de jurisprudence. L.G.D.J, Paris, 2007. 

- Laxmikanth M, public administration, Tata McGraw Hill private limited, New Delhi, 2011.    
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 قانون التعمر   :03اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم:  

الروم  الصعفتر ووصصي   وان ا  الصي  ضف ها  الفلادا واإلجراءات  الفادا فرض وصصي   ا ه  دراس    فصهدا 
الف صصل   وس  الح ات  القان ا  جعيها  الصي  اإلشلاالت واالجازات  وس  العدلد  الفق اس  ا ا  وميتر  الفحيي. 
 القان ن   والعفي  ، ل لك ره  يفصاز م امعخ الفتداني اللحت.

وس وال  ياصرض ري ال الل أنخ أّلم بلعا الفلادا األساس   الصي يق م فيتها ال ةام العقارم    المعارف المسبق  المطلوب : 
  ع م خ ري الي فانخ. لعس  لقخ الفادا جدلدا نفل ا.  

 محتوى المادة:

 عمر  في الجزائ هرئ  والتالقانوني لنظام الت التطور التاريخي لإلطار -
 البناء والعم انصالحياا البلدي  في مجال   -

 الفص ط الص جتهي ليصهتئ  والصعفتر: -أ
 Posوص ط شغق األراضي:  -ح 

 الشعلي الليدم ري وجا  الل اء رئ خ الفجيخ   ذ  الح ات 
 صالحياا الوالي  في مجال البناء والعم ان  -

 المراجع: 
ا- ري  العلترا  الفدل    العلترا:  ليفدل    الالوركزم  )الص ة م  الفجتد،  فلد  ليعي م جلار  الجزائرم   الفجي   لليدي (، 

 . 1998، 03القان ن   واالوص ادي  والف اس  ، العدد 
الفيرخ   29-90. والقان ا  49الفصعي  مالص ج خ العقارم،  ، ر،  1990-11-18الفيرخ ري    25-90ا  القان  -

   52الفصعي  مالصهتئ  والصعفتر،  ، ر. 1990/ 12/ 01ري 
الص اتذ م  52الفصعي  ماألوالك ال ط تذ ،  ، ر،   01/12/1990الفيرخ ري  30-90وان ا    - -91. والفرس م 

 . 60رد األوالك ال ط   ،  ، ر.صعي  مجالف 23/11/1991الفيرخ ري  455
الفصعي  مشروط اإلنصا  الفعفارم ووفارس  وه     1994/ 18/05الفيرخ ري    07-94الفرس م الصشرمعي روم    -

 2001 .32الفه دس الفعفارم،   ر.
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 ة المنهجيوحدات التعليم اسم الوحدة: 
 منهجي  البحث في العلوم القانوني   :01اسم المادة 

 05الرصيد: 
 03المعامل: 

 
 أهداف التعليم 

 فلذذذتس ال الذذذل وذذذس وذذذال  دراسذذذ  وصصيذذذ  وراحذذذق اللحذذذث العيفذذذي وو ااجذذذخ وذذذس وفارسذذذ  أسذذذالتل 
اكفذذذذامخ الشص ذذذذ   القان ن ذذذذ  الصحيتذذذذق والفقارنذذذذ  واالسذذذذص صا  وال قذذذذد و قذذذذديم اللذذذذدلق، مفع ذذذذخ وحاولذذذذ  

نصقا  وس القراءا األرق   إلخ القراءا العف دي  العف قذذ  ثذذم إلذذخ الصيوذذق، ففصقي ، وذلك بصفلت خ وس االال
ووس وجرد   لت  الف ها ال  اي إلخ الفذذ ها الصحيتيذذي والفقذذارا واتراذذا وذذس الف ذذااا الصذذي  ص يذذل 

ا فيذذخ الفراجذذع ري و ض ع اللحث العيفي معتذذد  حق  االسص عاح والف  را فيخ الفعي وات والصاعتر
 يا . كق ذلك وس اجق  ص ما وفاره الصع م ي بلحث فيفي و ض في ودوت .العيف   الفصص 

 المعارف المسبق  المطلوب 
سل  لي الل دراسذذ  و ذذااا العيذذ م القان ن ذذ  رذذي ورحيذذ  الي فذذانخ، ماإلضذذار  إلذذخ  فل ذذخ وذذس ال اح ذذ  

 س الصع مس الفصص م.الف ض ع   معد س   ون   و
 مادةمحتوى ال

 المحور األول: مفهوم البحث العلمي
  عرمف اللحث العيفي  -

 و ائم اللحث العيفي  -

 وراحق    ر اللحث العيفي -

 أن اع اللحث العيفي  -

 المحور الثاني: م احل إعداد البحث العلمي
 ورحي  اوص ار الف ض ع  -

 ورحي  جفع الف ادر والفراجع  -

 الف ض ع ورحي   قف م و ل ح  -
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 ورحي   صزمس الفعي وات  -

 حي  القراءا والصاعتر ر و -

 ورحي  العصام  والصحرمر ووضع اللحث ري شليخ األوتر  -

 المحور الثالث: مناهج البحث العلمي
 المناهج ال ئيسي   -

 الف ها االسصداللي  •

 الف ها الصارمصي  •

 الف ها الجدلي   •

 الف ها الصجرملي  •

 المناهج الف عي  -

 الصحيتيي الف ها  •

 الف ها الفقارا    •

 الف ها ال  اي  •

 لحال  راس  او ها د  •

 الفقابي  واالسصل اا  •

 
 قائم  الم اجع والمصادر 

أحفذذد ابذذراه م فلذذد الصذذ اح، أ ذذ   اللحذذث العيفذذي رذذي فيذذم القذذان ا، و ااجذذخ وواصرضذذا خ وو ذذادره، دار  -
 .2009الجاوع  الجدلدا، االسل درم ، 

لقان ن ذذذ ، حيفذذذي الحجذذذار، الف هج ذذذ  رذذذي حذذذق ال زافذذذات ووضذذذع الدراسذذذات احيفذذذي وحفذذذد الحجذذذار، رانذذذي  -
 .2010و ش رات الحيلي الحق ق  ، 

 .2008، 1-، طJuris-Comسي فاا شرماي، الف هج   ري العي م القان ن  ، و لع   -
 .2010فلد القادر الش صيي، و افد اللحث القان ني، دار اليقار  لي شر والص زمع، ففاا، األردا،  -
 .2008 ن  ، و ش رات الحيلي الحق ق  ، لاش  وحفد فلد العا ، ساوي بديع و   ر، الف هج   القانف -

ففار ب ح ش، وحفد وحفذ د الذ نتلات، و ذااا اللحذث العيفذي وطذرق إفذداد اللحذ  ، دلذ اا الف ل فذات  -
 .2007الجاوة  ، 
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 ن ذ  واإلدارمذ ، دلذ اا الف ل فذات ففار ف ابدم، و ااا اللحث العيفي و  ل قا ها رذي وتذداا العيذ م القان -
 .1999، 3-الجاوة  ، ط

ررحات حرشاوم وآوروا، و هج   افداد االوصحانات والف اظرات ري القان ا العام، وصلر وان ا العالوات  -
 .2008الدول   واألس اق والفااوضات، كي   الحق ق والعي م الف اس   بص نخ، وركز ال شر الجاوعي، 

 .2010 ، ز ري الف هج   واللحث العيفي، دل اا الف ل فات الجاوة راضيي ادرمخ، ال جت -

 .2011، 1-رالز وحفد حفتس، أحفد أب  الحفس، و ش رات الحيلي الحق ق  ، ط -

 2009وفعد فلد الرحفاا زمداا، و ااا اللحث العيفي ري العي م القان ن  ، دار العصاح القان ني،  -

، العيذ م االنفذان  ،  ذدرملات ففي ذ ،  رجفذ  ب زمذد  ذحراوم   و رمخ أنجرس، و هج   اللحذث القذان ني رذي -
 .2006كفا  ب شرا، سعتد سلع ا، دار الق ل  لي شر، 

-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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 
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 االستكشافية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 قانون اإلدارة اإللكت وني   :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

 الص  رات الصي فررصها االدارا الروف      فصهدا دراس  ا ه الفادا فرض وصصي  

 مسبق  المطلوب : رف الالمعا

 فيخ ال الل    لقخ الفادا جدلدا نفل ا

 المادة: محتوى 

 المحور األول: اإلدارة االلكت وني  كنتاج للنظ ة الجديدة للعص ن  والنجاع 
 */  عرمف الحل و  االلعصرون    

 */ وص يلات   لت  الحل و  االلعصرون   
   االلكت وني  فوائد األخذ بنمط الحكوم  المحليالمحور الثاني: 

 المحور الثالث: دور االدارة االلكت وني  في تحسرن الخدم  العمومي   
 الم اجع 

الهتئ    - والصع  ل ج ا،  العي م  سيفي   الااروق،  بدار  االلعصرون  ،  رجف   الحل و   ايقانز،  جي رما 
 . 2008العاو  الف رم  ليعصاح، و ر،

 .أثراا فيخ الفرر  العام و أففا  و ظف خ    و د داود فلد االزرق اللاز، الحل و  اإللعصرون -
 .د ابراه م الارمح، أثر إنصشار األنصرنتت فيخ وشارمع الحل و  اإللعصرون   -
 .د.فلد الاصان اللت وي حجازم، الحل و  االلعصرون   بتس ال اوع وال ف ن -
 .   د. حجازم فلد الاصان بت وي، ال ةام القان ني لحفاي  الحل و  االلعصرون  -
 د. العل د رهد بس نا ر بس داام، الحل و  االلعصرون   بتس الصص  ط والص ات .  -

 قانون الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
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 األولالسداسي: 
 االستكشافية وحدات التعليم اسم الوحدة: 

 التسرر  العمومي الحديث  :02اسم المادة 
 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

ة عملية التخطيط، اتخا  القرار، التنظيم، القيادة، التحفيز، والرقابة التي تمارس قصد داراإلعتبر  ت 

حصول المنظمة على الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية، مزجها وتوحيدها وتحويها 

ف ختل ، ل لك فان تعريف الطالب بم إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيق أهدافها والتكيف مع بيئتها 

 . فاهيم التنظيم والتسيير الحديث يعد ضرورة علمية وعملية كبيرةم

 فيخ ال الل    لقخ الفادا جدلدا نفل االمعارف المسبق  المطلوب :
 محتوى المادة:

 المبحث األول: المدارس التسرر ي  ونظ تها للتسرر  .
 المبحث الثاني: ماهي  الفعالي  في المؤسس .

 .عال وأبعادهالتسرر  الفالمبحث الثالث:  
 المبحث ال ابع : فعالي  وظائف التسرر 

 الم اجع 
نةرمذذذذ  الف ةفذذذذ   دار الففذذذذترا ففذذذذاا     -ويتذذذذق وحفذذذذد وحفذذذذس  الشذذذذفاع   و ضذذذذر كذذذذاظم حفذذذذ د -

2000. 

 .  2006فلد الغاار ح اي   أساس ات إدارا  و ةفات األففا    الدار الجاوة   اإلسل درم     -
سفذذذات االوص ذذذادي    وفذذذ  ت   . وصلذذذر فيذذذم اجصفذذذاع ةذذذ م رذذذي الفي رعال ذذذ  الص   ذذذالح بذذذس نذذذ ار    -

 .2006اال  ا  ليلحث و الصرجف     

الق م الص ة ف   و فالوصها ماعال ذذ  الص ةذذ م   وذذ كرا واجفذذصتر اتذذر و شذذ را   جاوعذذ    نجاا ورمشي    -
 .2006مفلرا   وفم فيم االجصفاع    

Anne Amar, Le Nouveau Management Public :Avantages et Limites 
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   إدارة وتسيير الجماعات المحلية عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 األفقية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 مصطلحاا قانوني   :01اسم المادة 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 
 فلس ال الل وس وعرر  الف  يحات القان ن   ماليغ  الارنف  ، واالطالع فيخ  :  أهداف التعليم

 لفراجع األج ل  . ا
 لي الل دراس  و  يحات العي م القان ن   ري الي فانخ  سل المعارف المسبق  المطلوب :

 دراس  نفاذ  وس ن  ص وان ن   وصعيق  مالقان ا اإلدارم والف ازفات اإلدارم . : محتوى المادة
 . 2002و  يح إدارم، دار الص زمع وال شر اإلسالو  ، و ر،  766  وحفد رصحي، الم اجع: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 
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 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 الم افق العمومي  المحلي   :01اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

ووا     وأنفاط ذلك  الفحيي  لفرر  العف ويلهدا الصع مس ري ا ه الفادا لي و ا فيخ وصصي  أرعار  فتتر ا   
. حتث حدد القان ا أنفاط  فتتر الفرر  العف وي ري العقد، الصفتتر الفلاشر، االسصغال ... ومعد ا ا  الصا ما 

  ف   الصفتتر العفيي ليفرار  العف و  . الفق اس وس بتس أام الف اد الفانح  لفاا  ح الاهم العفيي لع
 وب : المعارف المسبق  المطل

اوصالك ال الل لألسخ القافدي  الف ي ب  لدراس  القان ا، وا ا وا لص رر ري حاويي ل فانخ وان ا وس وال      
 دراسصهم لف ض ع الفرر  العف وي ك جخ وس أوجخ نشاط اإلدارا ري الي فانخ.    

 محتوى المادة: 
  عرمف الفرر  العف وي. -

 إنشاء الفرار  العف و   وإلغاؤاا.  -

 افد العاو  الفصعيق  معفق الفرار  العف و  ق  ال -

    ر وظ ا  الدول  وفالوصها مالفرار  العاو .  -

 الفلادا األساس   ليفرار  العاو  -

 أن اع الفرار  العف و    -

 الفحي   )الصركتز فيخ الصا ما(  أنفاط  فتتر الفرار  العف و   -

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

اإلدارم، - الضلط  اإلدارم ،  والعق د  )األففا   العام،  اإلدارم  القان ا  ري  األساس    الف اض ع  سعد.  د.ج ر  
 . 2001الففيول   اإلدارم ، ولدأ الشرع  (،   زمع ولصل  الحيلي، س رما، 

 د. وحفد ال غتر معيي، القان ا اإلدارم، دار العي م، ف ام  
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 لي شر، الجزائر   ا اإلدارم، جف رل جتز ري القان  د. ففار ب ض اا، ا
 د. ررمدا وزماني، القان ا اإلدارم،و لع  ورري، ما    

 د. ففار ف ابدم، القان ا اإلدارم، دل اا الف ل فات الجاوة  ، الجزائر 
 د. مفت ني فلد هللا، القان ا اإلدارم، و شيا الفعارا، االسل درم   

 القان ا اإلدارم  س فيم اإلدارا ورات اإلدارم  بت د. ففار ف ابدم ، نةرم  القرا
 د. ففار ف ابدم، القان ا اإلدارم، دل اا الف ل فات الجاوة  ، الجزائر 

-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. 

-R.Carre DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome 1, 1920, Réédition, 

CNRS, 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 
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 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 الوالي  )التنظيم والمهام(  :02اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

ري           الصع مس  اللروي  مالا ه  ال الل  إلخ  زومد  الفصعيق  فادا   ة م  والفعارا  فعي وات 
ة م ال ظ اي لي الي  مافصلاراا جفاف  إوي ف  ، والص    ات الصي  صفّتز بها وس حتث الص ة م مالص  

 إوي ف  . ووا  ، وا ليتره الاقخ ح   أنها جفاف  لعدم الصركتز أكير وس أنها جفاف  
 المعارف المسبق  المطلوب : 

الف         وعررصخ  الفصرشح  ري  وال  ياصرض  اله ليي  مالص ة م  الف ح    وال  فلق   لي الي ،  ظ اي 
  ع م خ ري ل فانخ العي م القان ن   ري وادا القان ا اإلدارم ر ق الص ة م اإلدارم.  

 
 محتوى المادة:

 م امتداد للدولة؟  جماعة محلية أ واليةال ألول:حور االم

 ي.والئالمجلس الشعبي العناصر الالمركزية بالوالية:  -

 الوالي كعنصر لعدم التركيز  -

 لوالية وسيطرة الدولة إدارة ا -

    وتنفي  التنمية واليةال :ثانيلحور االم

 الم اجع: 

 .2006، الجزائر،  الجزائرم، دار الهد فشي فالء الدلس، والي ال الي  ري الص ة م اإلدارم -
 1999بس ط ا ر ن ر الدلس، )أم اسصقالل   ليجفافات الفحي ذذ  الجزائرمذذ  رذذي ظذذق وشذذروع جذذ اا-

 .2001، 22، العددمجل  اإلدارةلقان ني الليدي  وال الي ؟(،  
الجزائذذذر، معيذذذي وحفذذذد ال ذذذغتر، وذذذان ا اإلدارا الفحي ذذذ  الجزائرمذذذ ، دار العيذذذ م لي شذذذر والص زمذذذع،  -

2004. 
 .1998الصقيتدي  ليجفافات الفحي  ، و رم لي شر، الجزائر،  سرماك لحفس، الفهام  -
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ذ سذذع دم وحفذذد العربذذي، الفيسفذذات الفركزمذذ  والفحي ذذ  رذذي الجزائذذر، دلذذ اا الف ل فذذات الجاوة ذذ ، 
 .  2006الجزائر،  

الفحي ذذ ، جاوعذذ  القذذاارا،  ذ شرا فلد العي م فلد الفجتد، إسقاط فضذذ م  أفضذذاء الفجذذالخ الشذذعل  
 ع  ب ي س مف، بدوا  ارمخ نشر.و ش رات جاو

 .1986ذ شته ح وفع د، أسخ اإلدارا الفحي  ، د، م، ، الجزائر،  
 .2001للاد نا ر، القان ا اإلدارم، د، م، ، الجزائر،   -
 .2008لجزائر،  أودي  و اس ، الاعال   اإلدارم  ري اإلدارا الفحي   الجزائرم ، و كرا واجفصتر، ا -
ات الهتئذذات الص ات يذذ  ليجفافذذات الفحي ذذ (، وجيذذ  الاعذذر اللرلفذذاني، شذذته ح وفذذع د، )اوص ا ذذ  -

 .2003، وارس،  2العدد 
، 24ذ وزماني ررمدا، )اإلطار القان ني ليجفافات الفحي  : واوع وآراق(، وجي  العي م اإلنفان  ، فذذدد

 .2005ديففلر، وف  ت  ،
- FrierPierreLaurent,Précisdedroitadministratif,Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006. 

-Gohin Olivier, Institutions administratives, L.G.D.J ,2édition, 1995. 

- Laxmikanth M, public administration, Tata McGraw Hill private limited, New Delhi, 2011.    
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيسداسي: ال

 األساسية  وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 الموارد البشرية واإلقليمية  :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

ال ظ ا    وجا   ري  ال الل  لد   القان ن    الفعارا  ا   عفت   الفادا  وس  درمخ  الغرض 
الجفافات اللشرم  ري  الف ارد  ال و ا فيخ حق ق  وضة     العف و   وأنفاط  فتتر  الفحي   وك ا 

الفه ي   وفصقليها  و فتتر  اسصق ابها  لصم  وك ف  وال اليات  الليديات  الصي  فيعها  اللشرم   الفلان ات 
 ة م ففيها، وع  صّلع    ر الق انتس الف ةف  له ا الفجا . و  

 المعارف المسبق  المطلوب : 
لدراس  الف ي ب   القافدي   ال الل لألسخ  لص رر    اوصالك  القان ا و حيتق ن   خ وا  وا 

وق اس   دراس   لي الل  سل   إذ  فام،  وان ا  القان ا  ص م  ري  الي فانخ  شهادا  حاويي  ري 
 ال ظ ف العف وي.   

 :محتوى المادة
 الى نظام مستقل للوظيف اإلقليمي  النظام الموحد للوظيف العمومي  االنتقال من   -
 ئ   ري ظق ال ةام الف حد.  وضة   الف ارد اللشرم  الليدي  وال ال -
  لة   ال ظ ف الفحيي ليفي   الفركزم  -
 اإلطار القانوني الحالي للوظيف اإلقليمي  -
 ف ظ ياإلطار اله ليي ل -
  فتتر الح اا الفه    ليف ظاتس الليدلتس. -
 والوالياا  التنظيمي للبلديااالهيكل   -
 ف ظ ياإلطار الفه ي ل -
 . سي ات ال ظ ف الليدم -
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 بروز دور األوتس العام -

 الم اجع: 

نلتي ، إشلال    فتتر الف ارد اللشرم  ليجفافات الفحي  ، وذذ كرا نهايذذ  الدراسذذ ، الفدرسذذ    ب لغفاا  -
 .2000ال ط    لإلدارا، 

 . 2005راوم  حفس، ودوق اسصرا  جي لصص  ط و  ف   الف ارد اللشرم ، الدار الجاوة  ، و ر،  -
وراد،    - وح د  رر حتل ش  الصصر   معد  وا  و كرا  الليديات،  ري  اإلوي في  الصيطتر  الف انجف ت  ع 

 . 1994الفحيي، الفدرس  ال ط    لإلدارا، الجزائر، 
كي   - واجفصتر،  و كرا  الجزائرم ،  الفحي    اإلدارا  ري  اللشرم   الف ارد  رض اا،  فتتر  وي ا  

 . 1994االوص اد، الجزائر، 
ال  - الف ارد  ) فتتر  أحفد،  والصحالرحفاني  ليدراسات  ال ط ي  الفركز  وجي   الصا   لشرم (،  تق 

 . 1997، الجزائر، 11مالصص  ط، العدد
-CalistiBernard,Karolewiciz Francis, RH et développement durable: Une autre vision de la 

performance, éditions d’organisation, Paris, 2005. 

-Dolan Simon l, Saba Tonia, Jackson Susan E, Schuler Randall S, la gestion des ressources 

humaines,4édition, Pearson Education, Paris, 2008. 

-KchoukHouissaSalma, Les Ressources humaines des collectivités publiques locales 

Décentralisation et démocratie en Tunisie, Imprimerie officielle de la République Tunisienne,1998. 

-LoconoGeneviève, Gestion des Ressources Humaines, CASBAH édition, Algérie, 2004. 

-Aman Abdelmajid, la formation intégré, méthode de gestion des compétences:  Expérimentation 

dans une administration publique marocaine, Thèse pour  le doctorat de sciences de gestion, 

l’université Lumière Lyon 2, 2001.  

-Ben Habib Kamal eddine,(La Collectivité locale et l’emploi), Revue C.E.N.E.A.P, N°21,2001. 
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 المنهجية حدات التعليم واسم الوحدة: 
 منهجي  التح ي  اإلداري )العقود والع ائض( :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 التعليم أهداف 

لهدا الصع مس ري ا ه الفادا إلخ اكفاح ال الل الق افد الف هج   الصي  فل خ وس  حرمر العرائا  
الشرو  فيخ  الصعرا  وس  بصفلت خ  رعي ا.  اإلدارم   الدف   والعق د  فرمض   ري  ال اجل   رراا  ط 

  الع اس  نةرما، ثم وحاول  إرراغ ا ه الشروط ري فرمض    ل ق  ، وولق ذلك وحاول   رس خ  ا
أا  ص رر ري ش العرمض الصي يجل  أث اء  حرمر  ال الل  انصلاه ص     لات  إلخ ضرورا  . إضار  

الف   والدر ع  الشلي    الدر ع  بتس  الصفتتز  أاف    إلخ  ال يلات ال الل  بتس  الصفتتز  ثم  ض ع  ، 
 .األساس   وال يلات االحص اط   

اح ال الل الق افد الف هج   الصي  فل خ وبص  ص العق د اإلدارم ، رإا الصع مس لهدا إلخ اكف
الزوايا،   جف ع  ووس  حق وها  جف ع  لإلدارا  ودق ق   حاظ  سي ف   م رمق   العق د،  ا ه  وس  حرمر 

 وس الففلس أا   ادا   ات  العقد.  واالحص اط لعق الةروا الصي 
القان ن   مشلق فام سل  لي الل دراس  و هج   اللحث ري العي م  :  المعارف المسبق  المطلوب 

ال ةرم   مالفعارا  الفصعيق   الج انل  وربط  الصع مس  ري  االسصفرار  الفادا  ا ه  ري  الصع مس  ومهدا 
 دارم. مالجانل الص ل قي بصعّيم الّ  غ الفصصيا  ليصحرمر اإل

 محتوى المادة
 تح ي  الع ائض -1

 الل انات الشلي    -

 و هج   ررز ال وائع  -

 و هج   الصيس خ القان ني  -

     قديم ال يلات و هج -

 و هج     ة م الفررقات  -
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 تح ي  العقود اإلداري    -2

 ال اجه  -

 الص رمح ماالكصصاح  -

 رسال  العرض -

 الص رمح مال زاا   -

 أطراا العقد  -

 و ض ع العقد  -

   الف ا اات الصق    -

 جدو  األسعار -

 العش  العفي والصقت في  -

 الح  ي  العاو  -

 قائم  الم اجع والمصادر 
 . 2000العرائا واألوراق شلخ القضائ  ، و لع  العاا  ، زرو ي،  حرمر ال تل -

 حفتس ب شت  ، نلتق  قر، الدلتق العفيي ليفحاوي ري الف اد الجزائ  ، دار الهد ، فتس ويتي ، الجزائر. -

لتق  قر، الدلتق العفيي ليفحاوي ري الف اد الفدن  ،  حرمر العرائا، ولادا فاو  ري  حفتس ب شت  ، ن  -
 دار الهد  فتس ويتي ، الجزائر. حرمر العرائا، 

 سالم حفزا، األواور فيخ العرائا ري وان ا االجراءات الفدن   واالدارم ، دار ا و . -
ه    ليفحاواا والفحاوتس الجدد، دار  طاارم حفتس، الفرشد ري  حرمر العرائا ل يل  العااءا الف -

 . 2012-الصيدون   لي شر والص زمع، الجزائر، ط 
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 المنهجية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 إعالم آلي  :02اسم المادة 

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 
 أهداف التعليم
 الل ري أمجديات اإلفالم اآللي، ك نذذخ واحذذد وذذس فيذذ م اآللذذ  الصذذي ال يفلذذس ل الذذل ضفاا  حلم ال

 فيم أو ماحث أيا كاا االسصغ اء ف ها ري اللحث العيفي الت م 
 المعارف المسبق  المطلوب 

 كق حاويي شهادا الللال رما ويايتس لدراس  ا ه الفادا يعد      
 محتوى الب نامج 

 ي و افد اإلفالم اآلليس   ليصحلم رولادا أسا*/  
 اسصعفا  جهاز الحاس ح */  
 وعالج  ال   ص الصحلم ري و افد اللحث اإللعصروني*/  

 والص ل قات الفصعيق  بهفا ري وجا  القان ا واإلدارا    Excelو  Word*/  عي م  
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 االستكشافية حدات التعليم واسم الوحدة: 
 الفساد وأخالقياا العمل  :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل:  

 
 أهداف التعليم: 

 ودرعخ ليففااف  ري وحاربصخ.    ع   ال الل و حف فخ وس و ر الافاد، هدا ا ه الفادا إلخ 
 المعارف المسبق  المطلوب :  

 
 :  محتوى المادة 

 : جوهر الفساد أوال:
 لغة  الفساد 

 الفساد اصطالحا  
 الدين والفساد 

 : الفسادأنواع ثانيا:  
 الفساد المالي -1
 الفساد اإلداري  -2
 الفساد األخالقي.  -3
 الفساد السياسي.....إلخ – 4

 : مظاهر الفساد اإلداري والمالي :ثالثا
 الرشوة  •

 المحسوبية •

 المحاباة  •

 الوساطة •

 اإلبتزاز والتزوير. •

 فاق غير القانوني ل االننهب المال العام و •

 التباطؤ في إنجاز المعامالت. •

 االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول. •

 الموظف العام أثناء تأديت  لمهام وظيفت .المخالفات التي تصدر عن  •

الص • قراءة  في  الوقت  تمضية  أو  واالنصراف  الحضور  في  العمل  ومواعيد  أوقات  احترام  حف  عدم 
وإفشاء أسرار    واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية

 والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية... الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي  
 : اإلداري والمالي أسباب الفساد: رابعا

    أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:         -1
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 أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت ه ه األسباب والتي هي :  
 حسب رأي الفئة األولى :  -
 أسباب حضرية .  -
 أسباب سياسية .  -
 حسب رأي الفئة الثانية :  -
 أسباب هيكلية .  -
 أسباب قيمية .  -

 أسباب اقتصادية.  -
 الثة :حسب رأي الفئة الث   -
 أسباب بايولوجية و فزيولوجية .  -
 أسباب اجتماعية .  -

 أسباب مركبة .  -
ضعف دور التوعيدة  السعي للربا السريع، تضارب المصالا، ضعف المؤسسات،)   األسباب العامة للفساد  -2

   بالشكل الصارم،....إلخعدم تطبيق القانون ، بالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرها
 :  والمالي آثار الفساد اإلداري  ا:خامس 
 على النواحي االجتماعية  اإلداري والمالي  ثر الفساد أ -

 على التنمية االقتصاديةاإلداري والمالي تأثير الفساد  -
 واإلستقرار على النظام السياسي اإلداري والمالي تأثير الفساد  -

 :  والمحلية الهيئات والمنظمات الدوليةمن طرف الفساد  محاربة  : سادسا

 الدولية  الشفافية منظمة -
 اإلداري  الفساد  لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -
 االدارى  الفساد  محاربة فى النامية الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولي    -
دور الضبطية القضائية    هيئة مكافحة الفساد،  ، 01-06الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد) قانون محاربة الفساد   -

 في مكافحة الفساد...إلخ( 
 

 : الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق : سابعا

 الجانب   االقتصادي، الجانب   السياسي، الجانب ٠بمخاطرالفساد  الوعي التثقيفي وزيادة الجانب   الديني،  )الجانب 

جانب  المشاركة جانب   قابي،الر ،الجانب  البشرى الجانب  االدارى، ،الجانب  القضائي  التشريعي،الجانب   ، 

 . ( والوالء االنتماء
 الفساد:نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة  :ثامنا

الهندية الواليات   ،السنغافورية التجربة  ،التجربة  كونج  ،األمريكية المتحدة تجربة  هونج  التجربة  ،  تجربة 
 التجربة التركية.  ،الماليزية
 المراجع: 

إمام  موسى  والنظريات استراتيجية    ، صافي  الفكر  نطاق  التنظيم في  اإلداري وإعادة  دار    ،  (  1) ط   اإلصالح 

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

 الفساد اإلداري ومعالجت  من منظور إسالمي  ،يوسف بحر
online.net/thaqafa/th1.htm-www.scchttp:// 

 مصطلا الفساد في القرآن الكريم.  ،همام حمودي

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
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http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 .الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات  ،مصطفىالفقي 
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm 

 معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد.من ، مهيوب خضرمحمود 
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 .حملة ضد الفساد   ،سعد  بزاز
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display 

 .مالحقة الفساد اإلداري ،خالد عيسىط  
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 

 حيحة لمحاربة الفساد متى نرى آلية ص  ،السيف خليفة عبد هللا
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm 

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm 

 (  2اإلداري والمالي )  الفساد 
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm 

 إدارة التغيير والموارد البشرية .
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc 

 إدارا ال ات  
world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor 

 
 الصعوبات في تنفي  اإلدارة بالمشاركة 

   .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -
 . 2007يو  برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يول –
 . 2007أ. محمد موسى الشاطي يوليو  –بحث في كتابات   –الشفافية ودورها في مكافحة الفساد  -
القاهرة    –وقائع مؤتمر ) آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    -

2001 . 
تقر   -  ( الفساد  بشأن  الدولية  الشفافية  منظمة  د. تقرير  مرسل(  النجار    ير  االقتصادي    –أحمد  التحرير  رئيس 

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

 . 2004األردن عام  –اإلسالمية 
  األوسط وشمال أفريقيا.د في الشرق اتفاقية مكافحة الفسا -

   . 2007يناير    17-13المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت للشفافية  -
- http://www.transparency-libya.com/index.php   

- http://www.shafafeyah.org/   

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.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.alnoor/
http://www.transparency-libya.com/index.php
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 االستكشافية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 التنمي  المحلي  المستديم   :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل:  

 
 التعليم: أهداف 

رتها الصي  شصرك  الدراس    الف اد  أام  بتس  الص ف   وس  وادا  الصص  ات     عصلر  وس  العدلد 
وان ن ا  طامعا  ييو   الص ف    واه م  لعس  االجصفاع.  فيم  وك ا  الصفتتر  وفي م  واالوص اد  كالقان ا 
ال الل  لصفلس  وبدراسصها  القان ني.  واطاراا  الفحي    مالجفافات  لر لط  الفق اس، ألنخ  ا ا   ضفس 

  ال الخ واه م الص ف   الفحي   وس الصحلم ري الص  رات الفصصيا  الصي ورت بها وااه م الص ف   و 
 ام الفااه م األكير شت فا حال ا.  أ الففصديف  ال م يعد وس 
 : المعارف المسبق  المطلوب 

و  اكصفلها  الصي  الفعارا  فيخ  نفل ا  جدلد  يعد  ال م  الفق اس  له ا  دراسصخ  ري  ال الل  س وال   يعصفد 
 نةرم  الص ة م اإلدارم.    دراسصخ لدور الجفافات الفحي   ري ودو  الص ف   فيخ وفص   

 
 محتوى المادة 

 والتنمي   الحكم ال اشدالمحور األول: مفهوم  

 الحكم الراشد مفهوم   -
 مبررات بروز مفهوم الحكم الراشد -

 : أبعاد الحكم الراشد -

 الحكم الراشد ينظم تدخل فواعل اتخا  القرار العمومي  *

 ت المحلية  والجماعا الحكم الراشد يعزز دور القطاع الخاص*

 مفاهيم التنمية   -
 التحول من مفهوم النمو الى التنمية   -

 د تركيز مفهوم التنمية على العائد على مستوى معيشة اإلنسان 
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 لخدمة التنمية الوطنية   التنمية المحليةمفهوم تعزيز   -

 ظهور مفهوم التنمية المستديمة   -

 تديمة  مقاربة الحكم الراشد والتنمية المسالمحور الثاني:  
 مبادئ الحكم الراشد المحلي  -

 آليات الحكم الراشد المحلي  -

 تقاطع المفاهيم   -

 المراجع
د التابعي محمد كمال، )التنمية البشرية المستدامة: المفهوم والمكونددات(، مجلددة مفدداهيم، المركددز الدددولي 

 .2006، مصر، 14، العدد واالستراتيجيةللدراسات المستقبلية 

)األبعاد الشددمولية للديمقراطيددة المحليددة والتنميددة(، ندددوة الديمقراطيددة المحليددة الوطنيددة   د العاللي محمد،

 .2000أفريل، الناشر أوداد لالتصال، المغرب،  15-14والتنمية، يومي 

بن شعيب نصر الدين، بن منصور عبد هللا، )مدى انعكدداس ضددعف الكفدداءات علددى تسدديير الجماعددات   -

 ن(، ملتقى بكلية العلوم االقتصادية أبي بكر بلقايدبتلمسان.المحلية: حالة بلدية تلمسا

راق د بوعشة مبارك، )التنمية المستدامة: مقاربة اقتصددادية فددي إشددكالية المفدداهيم واألبعدداد(، بحددوث وأو

الملتقى الدولي حول التنمية المسددتدامة والكفدداءة االسددتخدامية للمددوارد المتاحددة، جامعددة فرحددات عبدداس 

ت مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فددي الفضدداء األورو بسطيف، منشورا

 .2008متوسطي، الجزائر، 

لة علوم إنسانية، كلية االقتصاد، جامعة دمشددق، شريفي أحمد، )تجربة التنمية المحلية في الجزائر(، مج-

 .2009، سوريا، 40العدد 

أبعادهددا(، بحددوث وأوراق الملتقددى الدددولي حددول التنميددة د عماري عمار، )إشددكالية التنميددة المسددتدامة و

 .2008المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس بسطيف، ، الجزائر، 

لة، )التنمية: من النمو إلى االستدامة(، بحوث وأوراق الملتقددى الدددولي حددول التنميددة المسددتدامة فالي نبي-

 .2008للموارد المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، والكفاءة االستخدامية 
- Marteus Jean- Claude, Le ModèleAlgérien de développement, S,N,E,D, Algérie,1973. 

- MoussaZahia, l’évolution de la décentralisationterritoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix 

Marseille 3,1995. 
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  الماستر:  عنوان

 الثانيالسداسي: 
 األفقية وحدات التعليم اسم الوحدة: 

 مصطلحاا قانوني   :01اسم المادة 
 01الرصيد: 
 01المعامل:  

 
، واالطذذالع فيذذخ نجيتزم  فلس ال الل وس وعرر  الف  يحات القان ن   ماليغ  اإل: أهداف التعليم

 الفراجع األج ل  .
 ماإلنجيتزم . القان ن   ف  يحاتالفل  لي الل دراس  لم ي رف المسبق  المطلوب :المعا

 ماإلنجيتزم . مالقان ا اإلدارم والف ازفات اإلدارم ن  ص وان ن   وصعيق    رجف   : محتوى المادة
 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:

 الثالث السداسي: 
 سية وحدات التعليم األسااسم الوحدة: 

 المالي  المحلي   :01اسم المادة 
 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

ان الوذذذا وذذذس االسذذذصقالل   الصذذذي وذذذس الفاذذذروض أم  صفصذذذع بهذذذا الجفافذذذات الفحي ذذذ  رذذذي  فذذذتتر الشذذذيا 
الفحيي   ل قا لفلدأ الحرم  اإلدارم ، وجل أا  صفصع الجفافات الفحي   ماسصقالل   وال   فس الدولذذ  

  تذذث القذذلا وال ذذرا وذذع الصضذذ ع لروامذذ  الفشذذروع   وذذس ولذذق الفذذي   الفركزمذذ  دوا روامذذ وذذس ح 
الفالئفذذ . لعذذس واوذذع الجفافذذات الفحي ذذ  مذذالجزائر يةهذذر شذذلخ الصلة ذذ  الف يقذذ  ليفذذي   الفركزمذذ  رذذي 

 وجا  الفال   الفحي  . وا  وا يعفق الفق اس فيخ بت اه لي يل .  
 المعارف المسبق  المطلوب : 

ليدول ، ل لك لي الل ري إطار  ع م خ ري الي فانخ أا   او  مالدراس  و ض ع الفال   العاو   سل   
 راا الفلادا العاو  له ا الفق اس يفلس افصلاراا وص ررا.    
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 محتوى المادة:
 الجماعاا المحلي  في الجزائ مالي  ظام  ن/ 1

 ذذ  ورحي  الص اتو   ورحي  الصحضتر، ورحي  الصقرمر :الذذ اللذ */ 

 ورحي  الص اتذذ  و  ورحي  الصحضتر ،  ورحي  الصقرمر: دي الليذذذذ */ 

 :اإلصييالحاا المييالي  / 2
  جدلد الجلاي  */  
 إ الن وداوتق األوالك*/ 

 العق د الليدي  لي جاف */ 

 :الفعاادات الليدي */ 

  جدلد االوصراض الف رري*/  

 :الشركات الفصصي   */ 
 :فافات الفحي   إ الن ال  دوق الفشصرك ليج */ 

 آفياق التنميي  المحيلي / 3

 فص ط الليدم ليص ف   وال بذذراوا الصجهتذز*/  

 اللراوا الفرارق  والفدفف  لإل الحات االوص ادي :الفص ط الق افي ليص ف  */ 

 . برناوا دفم اإلنعاش االوص ادم*/  

 الم اجع: )كتب، مطبوعاا، مواقع انت نرت ...الخ( 
د الرامذذذذع فشذذذذر، ذذذذذذالفجي، 2وذذذذات الصف مي ذذذذ  وذذذذع الجهذذذذات الفركزمذذذذ ، وجيذذذذ  اإلدارا، العذذذذدد ففذذذذر الجذذذذ ارم، العال -

 .6، ص.1981
، 1985 ، ذذذذوالذذد سذذفارا الزفلذذي، الصف مذذق الفحيذذي لي حذذدات اإلدارمذذ  الفحي ذذ ، الف ةفذذ  العرب ذذ  ليعيذذ م اإلدارم -

 .9ص.
ال  - الجزائرم    اإلدارا  ري  االسصشارم   الهتئات  ب ض اا   ليعصاح أحفد  ال ط     ص 1989جزائر الفيسف     

 . 313-312ص 

 .168  ص 1990دم  دروس ري القان ا اإلدارم  الجزائر  دل اا الف ل فات الجاوة    ففار ف اب -

وفع د شرملط الص ف   اإلدارم  والعفران   بليديات الفدا الجزائرم  رسال  واجفصتر  وعهد فيم االجصفاع جاوع    -
 .   24،ص  1998وف  ت   ،
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-  ، واسم  أنخ  الجاوة  ،   جعار  الف ل فات  الجزائر،دل اا  مالجزائر،  الفحي    واإلدارا  اإلدارم  الص ة م  أسخ 
 . 66-65،ص ص  1998

 .  184،ص  2001فلد الف يل فلد الفجتد، الصف مق الفحيي والص ف   الفحي   ، اإلسل درم  ، الدار الجاوة    -
 ، 2003اللرلفاني ، الجزائر ، العدد الرامع أكص بر وعال ات ، وجي  الاعر ال تل وا ي ، الص ف   الفحي   آراق و  -

-Zahia Moussa, Les finances locales : Une tentative d'approche, Annales de 

U.R.A.M.A. Constantine 1998 , P.33.  

 
 

 
 
 
 
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثالث السداسي: 

 التعليم األساسية وحدات لوحدة: اسم ا
 قانون الصفقاا العمومي   :02اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

 العف و   ال اقات الغرض وس  درمخ الفادا ا   عفت  الفعارا القان ن   لد  ال الل ري وجا  

 محتوى المادة
 المحور األول: اإلطار القانوني للصفقاا العمومي  -

 الفلادا العاو  الصي  ق م فيتها ال اقات العف و  .* 
 .الصشرمعات و حدلد طل عصها القان ن    وصصي  ري  العف و   ال اقات  نةام     ر واه م*
 وجا    لت  وان ا ال اقات العف و  .* 
 تواجهها  التي  والصعوباا  العمومي   الصفقاا  إب ام  المحور الثاني: إج اءاا -

 ال اقات العف و  .وإجراءات إبرام طرق  *

 * اوص ار الفصعاوق الفصعاود.
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 العف و  . ال اقات ري  اإللعصرون   *الفعاوي 

 .العف و   ال اق  * رفخ

 ال قاب  على الصفقاا العمومي  في التش يع الجزائ ي والتش يع المقارن   الثالث:  المحور -

 .ودوراا الرواب   * اليجاا
 القضائ  .* الروام  

 .العف و   ال اقات ري الافاد وس ال واي   * آل ات

 الم اجع:  .ولارحصها  وآل ات  العف و   ال اقات  * جرائم
 )كتب، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ( 

 ففار ب ض اا، ال اقات العف و   ، جف ر لي شر، الجزائر -
 وحفد ال غتر معيي، العق د اإلدارم ، دار العي م، ف ام  -
 ارم، دل اا الف ل فات الجاوة  ، الجزائرففار ف ابدم، القان ا اإلد -
 ، دار الاعر، القاارا. العقود اإلداري سي فاا وحفد ال فاوم،  -
العمومي  في القانون الجزائ ي ودو  حفاو ،    - الف ل فات الجاوة  ، الجزائر، ، دل اا  عملي  إب ام الصفقاا 

2004. 
 

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

- André DeLaubadereA.venèzia (.j.c.) Gaudemet(y) traite de droit administratif (.g.d). paris. 1999. 

- Charles Debbasch.contentieux administratif 'Dalloz paris'1978. 

- Charles Debbach , droit administratif , 6eme: édition economica , paris , 2003. 

-Jean François Brisson Aude Royère, droit administratif, université de bordeaux 2004. 

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

- jean Paul pastorel droit administratif memo fac Paris 2002. 

- Jean Marc Perical droit administratif 2 édition Montchcrestien. 

- Georges depuis, marie – joseGudon patrice chrétien,droit administratif ,9eme édition Dalloz; paris 

1999. 

- Gustave Peiser droit administratif general 21 edition Dalloz 2002. 

- Marcel Monin, droit administratif édition européennes erasme France. 

- M. Letourmeur, J. Bauchet, J. Méric –Le Conseil d'Etat et les Tribunaux administratifs, Paris, 

Armand Colin 1970. 

-MORAND  Devellier cours de droit administratif 9 edition 2005. 

- Marie woehrling les trasnformation de la justice administratif Paris Economica 1994 
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 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثالث السداسي: 

 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة: 
 المسؤولي  اإلداري   :03اسم المادة 

 06الرصيد: 
 04المعامل: 

 
 أهداف التعليمأوال/ 

م حذذ     ذذ ر نةذذام إ ذذالن األضذذرار ال اجفذذ  فذذس وفذذيول   لهذذدا اذذ ا الفق ذذاس إلذذخ  عفتذذ  الاهذذ 
االرذذراد وذذس جهذذ  وضذذرورا حفايذذ   لحق ق اإلدارا واللحذذث فذذس  حقتذذ  الصذذ ازا بذذتس الحفايذذ  الفشذذروف 

 رعال   نشاط اإلدارا و حقت  الف يح  العاو  وس جه  أور .  
 المعارف المسبق  المطلوب ثانيا/ 

، لع ذذذخ ا ذذذا لص ذذذاو  اذذذ ا الفق ذذذاس مليتذذذر وذذذس ء اإلدارم سذذذل  لي الذذذل دراسذذذ  معذذذا واذذذاه م القضذذذا
ئ   الفصعيقذذذذ  ملذذذذق نةذذذذم الصا ذذذذتق وبشذذذذلق ففيذذذذي، حتذذذذث  ر عذذذذز الدراسذذذذ  فيذذذذخ االجصهذذذذادات القضذذذذا

 الففيول   اإلدارم  ري الجزائر وك ا ري ررنفا.   
 محاور المقياسثالثا/ 

 وتطورها   المسؤولي  اإلداري المحور األول: مدخل لمفهوم  
 ها ري القان ا اإلدارم و   رااأسفو     ر نةام الففيول   اإلدارم و الففيول      عرمف -

 تطبيقاتها في القضاء الجزائ ي و   المسؤولي  اإلداري  على أساس الخطأالمحور الثاني:  
 الص ي الفر ل ليففيول   )الجف م، اللف ط، الفررقي، الشص ي( -
 العالو  الفلل     -

 تطبيقاتها في القضاء الجزائ ي و دون خطأ اإلداري    المسؤولي المحور الثالث:  
 تطبيقاتها في القضاء الجزائ ي و  المخاط على أساس  المسؤولي  اإلداري  -

 */ وجا  االشغا  العف و    
 */ وعاوني الفرار  العف و   العرضتتس

لف ص جذذات */ الفصاطر ذات ال ل ع  الصا ذذ  )الفصاجذذرات، األسذذيح ، االشذذغا  العف و ذذ  الص تذذرا، ا
 الدو م ، الف ااج ال ضة ات الص ترا(
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 */ الصجفعات والصجفهرات   
 .تطبيقاتها في الجزائ خالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العام  و اإل  لىع لي  اإلداري المسؤو  -

 س رعق الق انتس واال ااق ات الدول   ف  الففيول   اإلدارم */  
 دارم  الفشروف  س القرارات اإلف  الففيول   اإلدارم */  
 س فدم   ات  القرارات القضائ   ف  الففيول   اإلدارم */  

 المسؤولي  اإلداري  نظام التعويض عن  :   ابعالمحور ال
 أوال/ طلب التعويض

حالذذ    اتذذ  وررذذ  فذذام، الص ذذرا ماسذذم إدارا تحديييد الشييخم المسييؤول عيين دفييع التعييويض ) /-
 (و  االوص ا ات،  ا ما الفرر ، االشغا  العف    أور ، االزدوا  ال ظ اي، الصعاوا،  داوق

 ش وط رفع دعوى التعويض    /-
 التعويضاا التبعي  )فوائد التأخر ، فوائد التعويض، فوائد الفوائد(  /-

 ثانيا/ ش وط استحقاق التعويض
 الضرر وشروطخ  /-
 العالو  الفلل   الفيثرا  /-
 اسصلعاد الصع ما مفلل وضة   الضح     /-

 ام التعويضثالثا/ نظ
 الصع ما العيي ليضرر  /-
  قت م األضرار   /-
 إنقاص ق ف  الصع ما    /-
 أنةف  وا   ليصع ما  /-
 الصع ما الفيوت  /-

 المقت ح  الم اجعقائم  رابعا/ 
، دراسذذذ   ي ذذذتي    حيتي ذذذ  ووقارنذذذ ،الجزائر، دلذذذ اا الف ل فذذذات نظ ييييي  المسييييؤولي  اإلدارييييي ففذذذار،  مف ابذذذد -

 .1994ر، الجزائ الجاوة  ،
 .2013هد ، الجزائر، ، دار المسؤولي  السلط  العام وي ما حفتس بس ش خ،  آ   -
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المجليي  ، (المسييؤولي  اإلدارييي  عيين انعييدام الصيييان  العادييي  وتطبيقاتهييا فييي مجييال الميي ور)، شذته ح وفذذع د  -
 .28-11.ص -، ص 1998، 2، العدد  القضائي 

 
 

 محلية إدارة وتسيير الجماعات ال عنوان الماستر:
 الثالث السداسي: 

 المنهجية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 منهجي  التعلرق على األحكام، االستبيان ومعالج  اإلحصائياا  :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم

األحلذذام القضذذائ   الذذخ اكفذذاح األوتذذر و هج ذذ   حيتذذق لهذذدا  عذذ مس ال الذذل رذذي وذذادا الصعيتذذ  فيذذخ 
لام والقرارات القضائ   الخ ول نا هذذا الضذذرورم  ليصعيتذذ  واذذي ال وذذائع واالجذذراءات واالدفذذاءات، األح 

واألاذذذم وذذذس ذلذذذك اكفذذذامخ الف هج ذذذ  الدق قذذذ  السذذذصصرا  الفشذذذلق القذذذان ني أو الفشذذذاكق القان ن ذذذ  الصذذذي 
كفذذامخ ئي وذذس وذذال  الاحذذم الذذدوت  لالدفذذاءات كيحذذد الحيذذ  ، ثذذم اليتراذذا الحلذذم أو القذذرار القضذذا

و هج ذذذذ   قفذذذذ م الصعيتذذذذ  أو وضذذذذع الص ذذذذ  وا ذذذذ  رذذذذي حالذذذذ   عذذذذدد الفشذذذذاكق القان ن ذذذذ . أوتذذذذرا وذذذذس 
الضذذرورم جذذدا أا لذذصعيم ال الذذل و هج ذذ  اللحذذث فذذس الحيذذ   القان ن ذذ  لهذذ ه الفشذذاكق رذذي وصصيذذ  

ا صذذاذ و وذذ  ويمذذد أو وعذذارض لف وذذ  القاضذذي، ورذذي  و ذذادر القذذان ا مذذالفع خ ال اسذذع، وذذس أجذذق
 األوترا وس الضرورم اكفامخ و هج    قديم اللدلق.الحال  

وذذد سذذل  لي الذذل دراسذذ  و ذذااا العيذذ م القان ن ذذ  وو هج ذذ  اللحذذث : المعييارف المسييبق  المطلوبيي 
ن ذذ  وذذس العيفذذي رذذي ورحيذذ  الي فذذانخ، ماإلضذذار  إلذذخ  فل ذذخ وذذس ال اح ذذ  الف ضذذ ع   معذذد سذذ   و 

 الصع مس الفصص م.
 محتوى المادة

   فيخ األحلام القضائ  واه م الصعيت  -

 و هج   الصعيت  فيخ األحلام القضائ   -

 واه م االسصل اا -

 و  ات ففق االسصل اا -

 وص ا ق   و قت م كصابي  صحاااو ط يق  التقريم:



 سياسية        كلية الحقوق والعلوم ال  2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف
 2021 -2020: املوسم الجامعي/   إدارة وتسيير الجماعات املحلية  :عنوان املاستر  

  فارمس ونفاذ  فس االسصل انات واسصصرا  ال صائا -

 قائم  الم اجع والمصادر 
 . 2006القان ن  ، دار الصيدون  ، رشتد شف شم، و ااا العي م   -

 لقان ني، نةرما وففي ا، دل اا الف ل فات الجاوة  .فيي وران، و هج   الصاعتر ا  -

،  3-زك  ، و هج   األففا  الف جه  ري القان ا الفدني، دل اا الف ل فات الجاوة  ، الجزائر، ط ا ام -
2012. 

ررحات حرشاوم وآوروا، و هج   إفداد االوصحانات والف اظرات ري القان ا العام، وصلر وان ا العالوات  -
 .  2008اق والفااوضات، كي   الحق ق والعي م الف اس   بص نخ، وركز ال شر الجاوعي، الدول   واألس  

 و  لي لاف  وال شر،  بس ش خ آ  وي ما، الف صقخ ري وضاء وجيخ الدول ، الجزء األو ، دار ا  لحفتس -
 . 2002الجزائر، 

  لي لاف  وال شر، بس ش خ آ  وي ما، الف صقخ ري وضاء وجيخ الدول ، الجزء الياني، دار ا و   لحفتس -
 . 2004الجزائر، 

 بس ش خ آ  وي ما، الف صقخ ري وضاء وجيخ الدول ، الجزء اليالث، دار ا و  لي لاف     لحفتس -

 .2007وال شر، الجزائر، 
- GRua. François, méthode des études de droit, conseil sur la dissertation et le commentaire, 

2006. 

- Patrick Janin, méthodologie du droit administratif, ellipses,2007. 

- Sarah Bros, François Xavier, Grignon Defrenne, méthodes d’exercices juridiques, édition 
Francis Lefebvre, Paris, 2007. 

- V.H. Mazeaud, exercices  pratiques, édition Montchrestien, Paris, 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  لماستر:عنوان ا
 الثالث السداسي: 

 التقريم: متواصل   ط يق 
 
 
وص ا ق التقريم:
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 المنهجية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 النفس الت بوي علم  :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليمأوال/ 

 هدا بروج  فيم ال اخ الصرب م فيذذخ طيلذذ  الفاسذذصر إلذذخ  حضذذتر ال يلذذ ، الذذ لس سذذ ل ا وذذ هم 
الصالي يفارس ا وهام الصذذدرمخ مالجاوعذذ ، ووذذدام مالفعررذذ  الصذذي يفذذص  ع ا بهذذا أا وب   ،راه طيل  دكص  

ل ذذخ العيذذم وذذس واذذاه م بتداا ج ذذ  واتذذدا لهذذم إفيذذخ أاذذم وذذا    ذذق  واالطذذالعيفارسذذ ا وهذذام الصذذدرمخ 
 ففي ا.
 المعارف المسبق  المطلوب ثانيا/ 

قذذان ا ال ص ذذم ورذذي لي فذذانخ ورحيذذ  اف اض ع ا ا الفقذذ خ رذذي فل  لي الل أا  عرض للم ي     
 .، ل لك يعصلر ا ا الفق اس مال فل  لي يل  واا  ح وااه م الصدرمخ والصعي معامال

 ومفلس  ا تق ر ائد فيم ال اخ الصرب م مال فل  ل يل  كصع مس ليفل نتس الففصقليتتس   فا ليي:
 س الجامعي.  التدري  بحصرل  من القواعد والمبادئ الصحيح  التي تفس   طالبتزويد ال -
 المستقبلي مهاراا الوصف العلمي والفهم النظ ي والوظيفي للعملي  التكويني .    طالبالإكساب   -
 على تحديد األهداف من مقاسه، ط ق التدريس المناسب ، ط ق التقويم...    طالبالتدريب   -
 رج. مساعدة األستاذ المستقبلي على التنبؤ العلمي وضبط قاع  التدريس والمد -
 محاور المقياس /لثاثا

 / مدخل إلى علم النفس الت بوي 01
  عرماها، أافتصها،     اها، وقارب  األاداا ووقارب  العااءات.  / األهداف الت بوي :  02

طرائذذذذ  الصذذذذدرمخ واسذذذذصرا  جتصخ ، : الفحصذذذذ   والصلذذذذرات الصعي ف ذذذذ  عملييييي  التعليييييم وأسييييالربه /03
 ق الدراسي. ري الا وأسالتلخ، أسخ الصعيم و  ل قا خ  

الصرب مذذ ، الصقذذ مم وففي ذذات الذذصعيم ففي ذذ  الصقذذ مم )الصقذذ مم واألاذذداا / تقييويم النييواتج الت بوييي : 04
االوصلذذذذارات الصح ذذذذتي    وال فذذذذ ،  قذذذذ مم  ح ذذذذتق الصالوتذذذذ  وذذذذع الصركتذذذذز فيذذذذخ األاذذذذداا الصرب مذذذذ ،

 إفداد جداو  الف ا اات إلفداد االوصلارات الصح تي  .  وأن افها،
 



 سياسية        كلية الحقوق والعلوم ال  2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف
 2021 -2020: املوسم الجامعي/   إدارة وتسيير الجماعات املحلية  :عنوان املاستر  

 قائم  الم اجع المقت ح    رابعا/
 الجزائذذر،، دار األوذذق، اسييت اتيجي  التعليييم بمقارنيي  الكفيياءاا  نحو،ارزمق روضاا، حف نا فحفد  -

2000  . 
،  رجفذذ  مفذذت ني سذذهتر، دار إصالح التعليم: الجودة الشييامل  فييي حجيي ة الدراسيي ركاروجان خ،    -

 .2002األحفدم لي شر، و ر،  
، دار المسييتقبلالعالي في الجزائ  والعالم الع بي برن الضييياع وأمييل لتعليم أزم  اب فش  وحفذذد،  -

 .2000الجتق، لل اا،  
، لذذذذ اا الف ل فذذذذات الجاوة ذذذذ د ،ط ائييييق التييييدريس الحييييي  ومقاربيييي  الكفيييياءاازروق لصضذذذذر،  -

 .2005الجزائر،  
 .1996، القاارا، دار الاعر، 1، طالمناهج المعاص ة،سرحاا الدورداش فلد الفجتد -
، دار الفعررذذذ  الجاوة ذذذ ، و ذذذر، اليييتعلم )أسسيييه ونظر اتيييه وتطبيقاتيييه(اه م وج ذذذخ وحفذذذ د، إبذذذر  -

2004. 
ال لعذذ   ،علييم اليينفس الت بييوي )مييداخل نظ ييي  وتطبيقيياا ت بوييي  علمييي (أحفذذد وحفذذد الزفلذذي،  -

 .2006األولخ، ولصل  الرشد، الففيع  العرب   الفع دي ،  
، ال لعذذذ  الياليذذذ ، دار الف فذذذرا، األردا، لت بيييوي الييينفس اعليييم  ذذذالح وحفذذذد فيذذذي أبذذذ  جذذذادر،  -

2003. 
 .  2005، ال لع  العاشرا، ويسف  الرسال ، لل اا، علم النفس الت بوي ،  فلد الفجتدنش ا ي   -

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثالث السداسي: 

 االستكشافية وحدات التعليم اسم الوحدة: 
 تهرئ  اإلقليم قانون  :01اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 
 التعليم: أهداف 

إا الفعي نح  الص ف   الفص ازن  لإلوي م ووا س ر لها وس  ر تلات وأدوات وأففا  وبراوا و   بداي  الصفعت ات 
ب خ ، وفا يارض  ع مس ال يل  ري الفجا  مغرض إدراك اللعد القان ني لصهتئ  اإلوي م وع ر أضحخ  عل الف ا 

 اربات فيف   أور . مفق
 محتوى المادة: 
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 .الذاذ ذق األو : سذتذاسذ  الذصذهذتذئذ  الذعذفذرانتذ  ري الجذزائذر
 .الذفذلذحذث األو : أاّم وراحق س اس  الصهتئ  العفران   و   ّجها ها

 .الذفذلذحذث الذيذانذذذي: أدوات الصهتئ  العفران   و الصعفتر
 .سيل ات ا ه الف اس  نصائا والذفذلذحذث الذيذالذذذذذث:  

 .ذيذانذي: واوذع الذصذعذفذتذر رذي الجذزائذذرالذاذ ذق ال
 .الذفذلذحذث األو : إوذصذرابذات و وذاذااذتذم الذصذعذفذتذذر
 .الفذلذحذث الذيذذانذي: نذصذائذا الصذعذفذتذر رذي الجذزائذذذر

 .ذ م الاذ ذق اليذالذث: ب ادر الذصجدلد و إدرا  الذلعذد الذص ف
 .20-01لتذ  و وذفصذجذّدات الذقذانذ ا فذلذحذث األو : اإلنذشغاالت الذحاال

 ."2020-2010الذفذلذحذث الذيذانذي: اآلرذذاق الذفذفذصذقذلذيذتذ  "
 المراجع:  

 )كتب، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ( 
 .2006ة  ، ت الجاوالص جاني، مشتر، الصحضتر والصهتئ  العفران   ري الجزائر، دل اا الف ل فا-
 .2004 هتئ  الصراح ال ط ي ري أمعاده الق رم ، الجزائر: دار الغرح لي شر والص زمع، الص جاني، مشتر، -
، ال لعذ  األولذخ، الذدار العرب ذ  1و  اخ طيل ، الف س ف  العرب   ليفعرر  وس أجذق الص ف ذ  الففذصداو ، الفجيذد -

 .2006ليعي م، 
 .1،2002الجزائرم، دار العصاح العربي، ط الص ارات الص ف م  مالفجصفعو  الحاكف ن ر الدلس، زوام، الفي   -
 .1999، وارس03وحفد، الهادم لعروق، الص سع الحضرم وانصا  الفدا ري الجزائر، دورم  دول  ، العدد  -
 

 إدارة وتسيير الجماعات المحلية  عنوان الماستر:
 الثالث السداسي: 

 فية الستكشااوحدات التعليم اسم الوحدة: 
 قانون المحاسب  العام   :02اسم المادة 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم  

وب ذذاا ففي ا هذذا  الق افذذد القان ن ذذ  والصق  ذذ  الف لقذذ  فيذذخ   اتذذ  وتزان ذذات الهتئذذات العف و ذذ  فجف فذذ إدراك ال الذذل ل
 .مال را والفحاسلتس العف وتتسآلورمس ووفيول ات ا اللصزاوات الفال   وفرض حفاما ها ووراولصها والفحددا 

 المعارف المسبق  المطلوب  

 محتوى المادة  
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 واه م الفحاسل  العف و  

 الفحاسل العف وي

 و افد الفحاسل  العف و  

 العف و  الفعالتر الدول   ليفحاسل  

 دور الفحاسل  العف و   ري الروام  فيخ   ات  الفتزان  
 جع         االم  

 الفصعي  مالفحاسل  العف و  . - 1990أوت  15الف ار   - 1411وحرم  24رخ ري الفي  - 90/21ذ وان ا 

 .وحفد الفتد سرايا " الروام  والفراجع  الداوي   د. فلد الاصان ال حس ،ذ 
 .ولادا الفحاسل  و  ل قا ها ،الع ا ي وحفد رض ااذ 

 أساس ات ري الفحاسل  الحل و  . -ذ وحفد اله ر

 العف و  . لفحاسل ذ وحفد وفعي: ا

 الفحاسل  الحل و  . -وحاسل  وإدارا األو ا  العاو   -ذ ح ا رزووي ال ائغ

 الفحاسل  الحل و   واإلدارا الفال   العاو . -حجازم ذ وحفد أحفد  
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