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 اإلداسح انًضهُخ:ػُىاٌ انًبعتش

 انًغُهخ-  ربيؼخ يضًذ ثىضُبف:انًؤعغخ
7102/7102 :انغُخ انزبيؼُخ

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
أ -شروط االلتحاق :
الماستر مفتوح للطلبة الحاملٌن شهادة:
 لٌسانس  LMDعلوم سٌاسٌة وعالقات دولٌة تخصص :نظام الحكم واإلدارة اإلقلٌمٌة أو إدارة الجماعاتالمحلٌة أو إدارة الموارد البشرٌة أو التنظٌم السٌاسً واإلداري.
 لٌسانس كالسٌكً علوم سٌاسٌة وعالقات دولٌة :إمكانٌة قبول حاملً اللٌسانس الكالسٌكً فً العلوم السٌاسٌةتخصص تنظٌمات سٌاسٌة وإدارٌة بعد تحدٌد إجراءات وكٌفٌات المطابقة ،ودراسة السٌرة البٌداغوجٌة للطالب.
 االلتحاق ٌكون علً أساس الترتٌب فً المعدل الدراسً للسداسٌات الستة بالنسبة لطلبة لٌسانسLMD -االلتحاق ٌكون علً أساس الترتٌب فً المعدل الدراسً بالنسبة لطلبة لٌسانس كالسٌكً .

ب -أهداف التكوٌن:
إن تكٌٌف التكوٌن فً قسم العلوم السٌاسٌة فً الرؤٌة الجدٌدة للتعلٌم العالً التً تتبناها وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً ،من شأنه أن ٌجعله ٌتوخى من جهة تزوٌد الطالب برصٌد معرفً جوهري فً اإلحاطة بالعلوم
السٌاسٌة عامة  ،والتعرف أكثر على التخصصات ومٌادٌن التكوٌن األخرى ،كما تهدف إلى تمكٌن الطالب من
اكتساب قدر من المهارات المختلفة التً ٌستفٌد منها فً مستقبله األكادٌمً والعلمً من جهة أخرى .ومن أجل
الوصول إلى هذه الغاٌة ٌركز هذا المشروع على وحدات تعلٌم ذات طابع منهجً تفضً إلى تزوٌد الطالب
بمفاتٌح معرفٌة تتٌح له تحصٌل المعرفة فً مجال تخصصه بجهده الذاتً وتوجٌه األستاذ.
ومنه ٌمكن الوصول إلى القول بأن الكفاءات الجوهرٌة التً ٌحصلها الطالب فً هذا المٌدان هً القدرة
على الفهم العام للتخصص الموجه له ،والقدرة على التوجٌه ،وإمكانٌة استعمال تخصصه فً المٌدان المناسب
له مع اتخاذ القرار المناسب لذلك ،مع الفهم الصحٌح لتفتح تخصصات علم اإلدارة المقارنة ،علم االجتماع
السٌاسً ،علم التنظٌم ،الدراسات السٌاسٌة المقارنة ،النظم اإلقلٌمٌة ،تحلٌل السٌاسات العامة ،علم االقتصاد
السٌاسً الدولً ،العالقات الدولٌة ،على الوسط االجتماعً واالقتصادي كل على حدة.
وما من شك فإن العلوم السٌاسٌة هً المٌدان الحساس والمطلوب على الصعٌد الوطنً والمحلً ،وهذا من
خالل حل للمشكالت التنموٌة،السٌاسٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة .وٌتهدف التكوٌن كذلك مساٌرة التكوٌن السائد
فً هذا التخصص على المستوى العالمً.
كما ٌسعى التكوٌن تمكٌن الطالب من القدرة على االندماج فً محٌط تكوٌنات أخرى وتوظٌف معارفه ،واإلبداع
فً مجال االختصاص وتزوٌده بشهادة تسمح له باالندماج فً مختلف قطاعات اإلدارة المحلٌة.
وٌمكن للمتخرجٌن تولً وظائف عامة فً مجال تسٌٌر الموظفٌن ،اإلشراف على الشؤون العامة والتنظٌم
المحلً ،التعامل مع المنظمات السٌاسٌة والنقابٌة ،إدارة المؤسسات اإلعالمٌة على مستوى اإلدارة المركزٌة،
والجماعات المحلٌة ،بل وٌتعداه الى إدارة مصلحة العالقات العامة فً القطاعٌن العام والخاص على حد سواء
وبوجه خاص ٌمكن توظٌف المتخرجٌن فً اإلدارات المركزٌة بمدٌرٌات المجالس التنفٌذٌة بالوالٌات،
وبالمصالح اإلدارٌة بالبلدٌات ،والدوائر)..

ج -المؤهالت والقدرات المستهدفة :
 التعرف على اآللٌات التنظٌمٌة الجدٌدة فً مجال اإلدارة المحلٌة واإلقلٌمٌة ترقٌة الخدمات على المستوى المحلً بما ٌطور من شكل ومضمون المرفق العام تمكٌن الطالب من اكتساب تقنٌات تسٌٌر وإدارة الموارد البشرٌة . تنمٌة المعارف واكتساب مهارات تدرٌبٌة فً مجال إدارة الموارد البشرٌة . دراسة وتحدٌد احتٌاجات السوق من الموارد البشرٌة المتخصصة. التعرف علً التحول الحاصل فً إدارة المنظمات المعاصرة مساٌرة متطلبات العولمة والحكم الراشد تأهٌل الطالب الكتساب مهارات قٌادٌة فً تسٌٌر الوحدات اإلقلٌمٌة ٌسعى هذا التكوٌن بعد حصول الطالب على شهادة الماستر إلى تحضٌر الطالب للبحث العلمً ،والعمل فًالمجال التدرٌسً فً قطاع التعلٌم العالً.
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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د -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
تدعٌم وترقٌة قدرات الطالب وتأهٌله لمزاولة العمل فً:
 اإلدارة المحلٌة والمركزٌة . الجماعات المحمية (البمدية والوالية). ىيئات عدم التركيز اإلداري ،كالدائرة والمصالح الخارجية لمو ازرات (المديريات الوالئية) -مكاتب االستشارة والدراسات.

 المؤسسات اإلدارية والخدمية (المرافق العامة). المؤسسات التابعة لمقطاع العمومي االقتصادي. المراكز االستشارية. -اإلعالم.

 -إدارة الموارد البشرية

ه -الجسور نحو تخصصات أخرى:
بعد اجتٌاز الطالب للماسترٌ 1مكنه االنتقال إلى الماستر 2ومتابعة دراسته فً التخصصات التالٌة :
 تنظٌم سٌاسً و اداري. الدراسات السٌاسٌة المقارنة. إدارة عامة ادارة الموارد البشرٌة. -سٌاسات عامة.

و -مؤشرات متابعة التكوٌن :
 تنفيذ الحجم الساعي لمتدريس ،الذي ينظم بحجم ساعي أسبوعي مضبوط ،يمتد عمى مدار  15- 14أسبوعيستغرقيا كل سداسي.

 -يختتم كل سداسي بإجراء امتحان لتقييم كل طالب.

 -التقييم المستمر لمطمبة من خالل الحصص التطبيقية واألعمال الموجية.

 -إعداد تقرير عند نياية كل سداسي عن مستوى سير وتيرة التكوين من طرف مسؤول فرقة التكوين.

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1نظام اإلدارة المحلٌة
المادة  :2التنمٌة السٌاسٌة
المادة  :3إدارة الموارد البشرٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :1منهجٌة البحث العلمً 1
المادة  :2التحرٌر اإلداري والتوثٌق
المكتبً
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة :1التنمٌة المحلٌة مع نماذج
تطبٌقٌة
المادة :2الرقابة االدارٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
المادة :1لغة أجنبٌة ( 1انجلٌزٌة)
مجموع السداسً 1

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

454
150
150
150
225
150

9
3
3
3
1334
1.30

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.34
1.30
1.30
1.30
3
1.30

16.34
5.30سا
5.30سا
5.30سا
14.34
7سا

9
3
3
3
3
2

1.34

3.34سا

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6
6
6
9
6

×
×
×

×
×
×

×

×

1

3

×

45

3

2

2

22334

1.30

1

1

×

22334
22.34

1.30
1.34

1
1

1
1

×

75

1.34

22.30
742334

13334
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1

1

15

34
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 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة :1اإلدارة المحلٌة فً الجزائر
المادة  :2التنمٌة اإلدارٌة وإدارة التنمٌة
المادة  :3اإلصالحات السٌاسٌة
واإلدارٌة فً الجزائر
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :1منهجٌة البحث العلمً 2
المادة  :2تقنٌات اإلعالم واالتصال
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :1الحوكمة المحلٌة
المادة  :2قضاٌا إدارٌة معاصرة
وحدة التعلٌم األفقٌة
المادة :لغة أجنبٌة ( 2انجلٌزٌة)
مجموع السداسً 1

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

454
150
150

9
3
3

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.34
1.30
1.30

16.34
5.30سا
5.30سا

9
3
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6
6

×
×

×
×

150

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

225
150
75
45
22334
22334
22334

3
1.30
1.34
3
1.30
1.30
1334

1.34
1.30

14.34
7سا
3.30سا

3
2
1
2
1
1
1

9
6
3
2
1
1
1

1.34

22.30
742334

15344
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27

1

1

15

34

8

×

×
×
×
×
×

 - 3السداسً الثالث:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة :1اإلدارة والتسٌٌر العمومً
الرمز :وت أ المادة  :2السٌاسات العامة المقارنة
المعامل10:
الرصٌد 02 :المادة  :3األحزاب السٌاسٌة والنظم
االنتخابٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م المادة  :1منهجٌة اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصٌد 0 :المادة  :2المشروع المهنً والشخصً
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ المادة  :1المالٌة المحلٌة
المعامل7 :
الرصٌد 7:المادة  :2األخالقٌات الوظٌفٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :لغة أجنبٌة ( 3انجلٌزٌة)
مجموع السداسً 1

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

051

150
150
150
225

150
75
45

22.34
22.34
22.34

األرصدة

المعامل

متواصل

أعمال أخرى

9
3
3

4.34
1.34
1.34

16.34
5.30سا
5.30سا

9
3
3

إمتحان

18
6
6

×
×

×
×

3

1.34

5.30سا

3

6

×

×

1334
1.34

3
1.34
1.34

14.34
7سا
3.34سا

3
2
1
2
1
1
1

9
6
3
2
1
1
1

3
1.30
1.30
1.34
1.34

22.30
742334

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

13334
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27

1

1

15

34

9

×
×

×

×
×
×

 - 0السداسً الرابع:
المٌدان  :الحقوق و العلوم السٌاسٌة
الفرع  :علوم سٌاسٌة
التخصص :االدارة المحلٌة

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

ػُىاٌ انًبعتش :اإلداسح انًضهُخ
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة:األساسٌة
اسم المادة :نظام اإلدارة المحلٌة
الرصٌد4:
المعامل3:
أهداف التعلٌم:
 ٌهدف هذا المقرر بشكل عام إلى تعرٌف الطالب باإلطار الفكري والمفاهٌمً والوظٌفً والهٌكلً لإلدارة المحلٌة ،معتسلٌط الضوء ع لى طبٌعة العالقات بٌن الحكومة المركزٌة والمحلٌات .كما ٌتضمن المقرر دراسة مقارنة لتجارب بعض
الدول فً مجال اإلدارة المحلٌة مع التعرض إلى دور المنظمات المهمة فً هذا المجال.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 أساسٌات حول موضوع الالمركزٌة بأبعادها السٌاسٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة والمالٌة وكل ما ٌرتبط بمسالةالتنظٌم االداري على المستوى المحلً
محتوى المادة:
 )1أسالٌب التنظٌم اإلداري
* المركزٌة والالمركزٌة  :المفهوم و األنواع
* المركزٌة اإلدارٌة:
 التركٌز اإلداري (مركزٌة مطلقه) عدم التركٌز اإلداري (عالقة تدرج رئاسً)* الالمركزٌة اإلدارٌة  :ال مركزٌة اإلدارة (عالقة رقابة)
 الالمركزٌة المرفقٌة أو المصلحٌة الالمركزٌة االقلٌمٌة أوالمحلٌة أو الجغرافٌة. )2نماذج التنظٌمات اإلدارٌة المحلٌة
* التنظٌم المحلً كصورة من صور الالمركزٌة اإلدارٌة
* التنظٌم المحلً كصورة "اإلدارة المحلٌة"
* التنظٌم المحلً كصورة "الحكم المحلً"
 )3اإلطار العام لإلدارة المحلٌة
* أهمٌة دراسة اإلدارة المحلٌة
* أهداف اإلدارة المحلٌة
* مقومات (أركان) اإلدارة المحلٌة
 )4اإلدارة المحلٌة وإدارة التنمٌة
* اإلدارة المحلٌة والتنمٌة السٌاسٌة
* اإلدارة المحلٌة والتنمٌة االقتصادٌة
* اإلدارة المحلٌة والتنمٌة اإلدارٌة
* اإلدارة المحلٌة والتنمٌة االجتماعٌة
* دور التنظٌمات المحلٌة فً عملٌة التنمٌة :المشاركة الشعبٌة والرقابة الشعبٌة
 )5اإلطار البٌئً لإلدارة المحلٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

ػُىاٌ انًبعتش :اإلداسح انًضهُخ
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* البٌئة وعالقتها باإلدارة المحلٌة  :المدخل البٌئً
* دور العوامل البٌئٌة فً اإلدارة المحلٌة :عناصر البٌئة الطبٌعٌة  /عناصر البٌئة اإلنسانٌة
 )6اإلطار الهٌكلً والتنظٌمً والوظٌفً لإلدارة المحلٌة
*مستوٌات التنظٌم المحلً
 تشكٌل الهٌئات المحلٌة اختصاصات ووظائف الهٌئات المحلٌة سٌر العمل فً الهٌئات المحلٌة التنظٌم الداخلً للوحدات المحلٌة* التموٌل المحلً لوحدات اإلدارة المحلٌة
* العالقات المركزٌة المحلٌة
* التخطٌط اإلقلٌمً والمحلً
 )7اإلطار المقارن  :تطبٌقات فً اإلدارة المحلٌة
 معاٌٌر الحكم على النظام المحلً نماذج مختارة من نظم اإلدارة و الحكم المحلً )8المنظمات المهتمة بشؤون اإلدارة المحلٌة
 )9الجمعٌات التطوعٌة وغٌر الربحٌة والتنمٌة المحلٌة
 أنواعها و أهدافها هٌاكلها التنظٌمٌة أدوارها فً التنمٌة المحلٌة )11االتجاهات والتجارب الحدٌثة فً تنمٌة وتطوٌر المحلٌات

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 أ.د .بعلً محمد الصغٌر ،العقود اإلدارٌة ،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم.2445 ، د ،يهُب يضًذ َظش ،اإلداسح انؼبيخ انضذَخخ ،يظش ،أعُىط ،انًكتت انزبيؼٍ انضذَج31998 ، د ،نجبد َبطش ،انىرُض فٍ انمبَىٌ اإلداسٌ ،انزضائش ،داس صغُبوٌ ،ط32448 ،2 أ 3أصًذ يضُى ،انًؤعغبد اإلداسَخ فٍ انزضائشـ د 3ػشة طبطُال لبَىٌ سلى 48/ 94انًؤسط فٍ 1994/44/47وانًتؼهك ثبنجهذَخ3 رؼفش أَظ لبعى  ،أعظ انتُظُى اإلداسٌ واإلداسح انًضهُخ ثبنزضائش ،دو د1998 ، -ػًبس ػىاثذٌ ،دسوط فٍ انمبَىٌ اإلداسٌ ،انزضائش ،دَىاٌ انًبجىػبد انزبيؼُخ.1994،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األساسٌة
اسم المادة :التنمٌة السٌاسٌة
الرصٌد4 :
المعامل3:
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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أهداف التعلٌم:
 من الضروري توضٌح النقاط المتعلقة باألنظمة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة -أٌضا التعرٌف بالمشروطٌة الدٌمقراطٌة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة ما ٌتعلق بالنظم السٌاسٌة المقارنة معرفة أنظمة الحكم الراشد -اإللمام بحالة توازن وعدم توازن النظام السٌاسً

محتوى المادة:
 .1البنً الفكرٌة والمؤسساتٌة للتنمٌة السٌاسٌة
 .2آلٌات التنمٌة السٌاسٌة
 .3مكونات التنمٌة السٌاسٌة:
أ التنشئة السٌاسٌة
ب التثقٌف السٌاسً
ج التكامل السٌاسً
د المشاركة السٌاسٌة
ك التوزٌع السٌاسً للموارد
و التغلغل السٌاسً
 .4متطلبات التنمٌة السٌاسٌة فً الدٌمقراطٌات الكالسٌكٌة
 .5متطلبات التنمٌة السٌاسٌة فً الدٌمقراطٌات الصاعدة
.6مشكالت وإشكالٌات التنمٌة السٌاسٌة فً البلدان النامٌة
.7نماذج التنمٌة السٌاسٌة فً الدول الغربٌة
.8واقع وآفاق التنمٌة السٌاسٌة فً الجزائر( إبان االشتراكٌة وفً ظل التحول الدٌمقراطً
 .9الترسٌخ الدٌمقراطً.
 .11دور المجتمع المدنً.
 .11الحرٌة اإلعالمٌة.
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع :السمالوطي نبيل ،بناء القوة والتنمية السياسية ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب8978 ،

 المغيربي محمد زاىي بشير ،التنمية السياسية والسياسة المقارنة :قراءات مختارة ،ط ،8بنغازي،جامعة قاريونس.8998 ،

 صادق األسود ،عمم االجتماع السياسي ..أسسو وأبعاده ،بغداد ،كمية القانون والسياسة-جامعةبغداد،8986 ،

 -عبد المطمب غانم ،دراسات في التنمية السياسية ،القاىرة ،مكتبة نيضة الشرق8988 ،

 -مايرون ،التغير السياسي ..آسيا ..أفريقيا..الشرق األوسط ،ط ،8بنغازي ،جامعة قاريونس899 ،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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السداسً :األول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األساسٌة
اسم المادة :إدارة الموارد البشرٌة
الرصٌد4 :
المعامل3:
أهداف التعلٌم:
هذا المقٌاس ٌعطً نظرة شاملة على طرق وأسالٌب تسٌٌر الموارد البشرٌة الحدٌثة ،وٌقدم النظرٌات الجدٌدة المتعلقة
باالستغالل األمثل وتفعٌل الموارد.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة النظرٌات والمدارس اإلدارٌة -معرفة نظرٌة التنظٌم والتسٌٌر

محتوى المادة:
 مفهوم وتركٌبة الموارد البشرٌة -2تحدٌد االحتٌاجات للموارد البشرٌة
 -3التغٌر والتطور التنظٌمً وإدارة الموارد البشرٌة
 -4المعوقات التً تواجه إدارة الموارد البشرٌة
 -5االبتكار واإلبداع فً إدارة الموارد البشرٌة
 -6األسالٌب والقضاٌا المعنٌة باإلصالح اإلداري

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 حسين  ,عبد الفتاح دياب :,إدارة الموارد البشرية مدخل متكامل  ,توزيع شركة البراء()0002 -بربر ,كامل:ادارة الموارد البشرية اتجاهات وممارسات  ,دار المنهل المبناني ) 7112( ,

 الرشييييييد  ,ميييييازن ايييييارس  :ادارة الميييييوارد البشيييييرية السيييييس النبريييييية و الت بي يييييات ال مميييييية  ,مكتبييييية ال بيكيييييان –الرياض – المممكة ال ربية الس ودية – ال ب ة الولى)7110(,

 -درة,عبيييييد المييييين

ابيييييراهي  ,الصيييييبال,زهيرن ي :),ادارة الميييييوارد البشيييييرية ايييييي ال يييييرن الحيييييادي و ال شيييييرين منحيييييى

نبمي  ,دار وائل لمنشر – عمان – الردن – ال ب ة الولى(7112

 ع يمي,عميييير وصييييفي:,ادارة المييييوارد البشييييرية الم اصييييرة ب ييييد اسييييتراتيجي  ,دار وائييييل لمنشيييير – عمييييان – الردن –ال ب ة الولى )7115( .

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث العلمً 0
الرصٌد4 :
المعامل7 :
أهداف التعلٌم:
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 التعرف على المعاٌٌر والمحددات التً تضبط سبل التعرف على الحقائق العلمٌة. انؼًم ػهً تضذَذ انًُبهذ انؼهًُخ انتٍ تفضٍ انً ثضىث اكبدًَُخالمعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم،

سطرٌن على األكثر).

االنًبو ثكم يُبهذ انجضج فٍ انؼهىو انغُبعُخ وطشق وتمُبد انجضج واالػذاد االكبدًٍَ نهجضىث فٍ انتخظض3
محتوى المادة:

 -1ملدمة في البحث العلمي .
 -2ثصنيفات البحث العلمي .
 -3خصائص البحث العلمي .
 -4خطىات البحث العلمي .
 -5طزق جمع البياهات .
 -6الححليل إلاحصائي للبياهات .
 -7ثحليل الارثباط و الاهحدار .
 -8أساليب اخحيار العينات .
 -11 -9اخحيار املىضىع و إعداد خطة البحث .
 -11البناء املنهجي و الفكزي لإلشكالية و الفزضيات .
 -12ألاسلىب العلمي لححزيز املىضىع .
 -13كيفية ثىظيف املناهج و املداخل
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 -1يىسَظ اَزشط ،يُهزُخ انجضج فٍ انؼهىو االَغبَُخ ،تشرًخ طضشاوٌ ثىصَذ ،انزضائش :داس انمظجخ
نهُشش32444 ،
 -2ػجذ انشصًبٌ ثذوٌ ،يُبهذ انجضج انؼهًٍ ،انمبهشح :داس انُهضخ31965 ،
 -3ػًبس ثىصىػ و يضًذ يضًىد انزَُجبد ،يُبهذ انجضج انؼهًٍ وطشق اػذاد انجضىث ،انزضائش :دَىاٌ
انًبجىػبد انزبيؼُخ31995 ،
 -4يضًذ شهجٍ  ،يُهزُخ انتضهُم انغُبعٍ  ،انزضائش  :داس هىيخ نهُشش 2442 ،و3
 -5يضًذ ػبسف ،يُبهذ وطشق انجضج االرتًبػٍ  ،يظش  :يكتجخ يذثىنٍ 1994 ،و

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنجٌة
اسم المادة:التحرٌر االداري والتوثٌق المكتبً
الرصٌد3 :
المعامل0:
أهداف التعلٌم:
كُفُخ انجضج انؼهًٍ نهىحبئك وانًؼبسف االكبدًَُخ
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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االطالع ػهً طشق انتظُُف انًكتجٍ33
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة اولٌة باالتصال وتقنٌاته
محتوى المادة:
 - 1التعرٌف بالتحرٌر االداري
 المفهوم
 الشروط
 صٌغ التعبٌر الداري
 – 2الرسالة االدارٌة
 تعرٌف و اهمٌة الرسالة االدارٌة
 انواع الرسالة االدارٌة
ذات طابع رسمً
ذات طابع شخصً
 – 3وثائق التبلٌغ
 جدول االرسال
 االستدعاء
 الدعوة
 البرقٌة الرسمٌة
 -4وثائق الوصف و التحلٌل
 المحضر
 عرض الحال
 التقرٌر
المراجع:
 عبد الغنً بن منصور :المرشد العملً فً االنشاء االداري ،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع1982 ،الجزائر
 منصور عوارم  :المرشد فً المراسالت االدارٌة. عبد القادر خالد :المراسالت ووثائق المعامالت االدارٌة رشٌد حبانً :دلٌل تقنٌات التحرٌر االداري و المراسالت ،دار النشر و االشهار 2447 ،الروٌبة،الجزائر
 مٌلود برادمة :ممٌزات المراسالت و الوثائق االدارٌة ،دار المعرفة  ، 2445 ،باب الواد ،الجزائر فاٌز الزعبً و محمد ابراهٌم :أسالٌب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزٌع ،1997 ،عمان -االردنطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :التنمٌة المحلٌة مع نماذج تطبٌقٌة
الرصٌد0:
المعامل0:
أهداف التعلٌم:
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 -تمكٌن الطالب من االطالع على نماذج مرجعٌة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة ومن ثمة إمكانٌة المحاكاة .

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -أساسٌات حول عملٌة التنمٌة بأبعادها السٌاسٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة والمالٌة.

محتوى المادة:
 انحذود انُظريت وانًُهجيت نًفهىو انخًُيت انًحهيت. يخطهباث انخًُيت انًحهيت. اثر انخًُيت انًحهيت في إدارة شؤوٌ انذونت وانًجخًغ. حفؼيم انخًُيت انًحهيت في ضىء اإليكاَاث انبشريت. انخًُيت انًحهيت يٍ خالل اإلدارة اناليركسيت نهخًُيت. ًَارج حطبيقيت نهخًُيت انًحهيت في انخجربت األوروبيت انخًُيت انًحهيت في فرَطا انخًُيت انًحهيت في بريطاَيا انخًُيت انًحهيت في ايطانيا انخًُيت انًحهيت في أنًاَيا انخًُيت انًحهيت في بهجيكا ًَارج حطبيقيت نهخًُيت انًحهيت في انخجربت انؼربيت انخًُيت انًحهيت في يصر انخًُيت انًحهيت في األردٌ انخًُيت انًحهيت في انًًهكت انؼربيت انطؼىديت انخًُيت انًحهيت في انًًهكت انًغربيت -انخًُيت انًحهيت في انجسائر

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :الرقابة اإلدارٌة
الرصٌد0:
المعامل0:
أهداف التعلٌم:
 تـهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بمفهوم الرقابة عموما والرقابة اإلدارٌة على وجه الخصوص وإطار تطورهاالفكري فً التارٌخ القدٌم والحدٌث مع التركٌز على ا لمنظور اإلسالمً للرقابة وأهمٌتها وأنواعها وأسالٌب تفعٌلها.
وتركز الما دة بصفة تفصٌلٌة على بٌان المراحل األساسٌة للرقابة ووسائلها وكذلك أنواعها ومصادرها مع التعرض
ألنواع واختصاصات أجهزة الرقابة فً الجهاز الحكومً الجزائري .كما ٌتضمن المنهج عرض لمفهوم المسئولٌة

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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اإلدارٌة وعالقة ذلك بتحسٌن وتطوٌر العملٌة الرقابٌة فً األجهزة الحكومٌة بصفة عامة .كذلك ٌهدف المنهج إلى
التطرق إلى دور التقٌٌم و نظام الحوافز والمعلومات فً فعالٌة وكفاءة الرقابة.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 على األقل معرفة نظرٌات اإلدارة العامة -معرفة مفاهٌم إدارة الجودة الشاملة

محتوى المادة:
مقدمة فً الرقابة اإلدارٌة
* مفهوم الرقابة
* مفهوم الرقابة اإلدارٌة
* أهمٌة الرقابة اإلدارٌة
* أهداف الرقابة اإلدارٌة
* مبادئً وأساسٌات النظام الرقابً(شروط الرقابة الفعالة)
* الرقابة والعملٌات اإلدارٌة األخرى
* مجاالت الرقابة
* مفاهٌم خاطئة عن الرقابة
 )2اإلطار التارٌخً والفكري للرقابة اإلدارٌة
* الرقابة فً الفكر اإلداري القدٌم
* الرقابة فً العصور الوسطى
* الرقابة اإلدارٌة فً الفكر اإلداري الحدٌث وٌتضمن ذلك
 المدرسة الكالسٌكٌة أو التقلٌدٌة فً اإلدارة مدرسة العالقات اإلنسانٌة المدرسة السلوكٌة )3المنهج الفكري و التطبٌقً للرقابة فً اإلسالم
* مفهوم الرقابة فً اإلسالم
* أنواع الرقابة فً اإلسالم
* أجهزة الرقابة فً اإلسالم
* مقارنة نظام الرقابة فً اإلسالم بالنظم الوضعٌة
 )4المراحل أو الخطوات األساسٌة للعملٌة الرقابٌة
* تحدٌد المعاٌٌر أو المقاٌٌس الرقابٌة
* تقٌٌم أو قٌاس األداء الفعلً
* مقارنة األداء الفعلً باألداء المعٌاري و تحدٌد الفرق و أوجه االنحراف
* اتخاذ القرارات و اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة
* إدارة الجودة الكلٌة و خطوات العملٌة الرقابٌة
 )5أنواع الرقابة اإلدارٌة ومصادرها
* أنواع الرقابة
 الرقابة حسب توقٌت القٌام بها الرقابة حسب أهدافها الرقابة حسب التخصص واألنشطة أو المجاالت المستهدفةانًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 الرقابة حسب المعاٌٌر أو موضوع االهتمام الرقابة حسب نوع وسائل جمع الحقائق الرقابة من حٌث المرجعٌة الرقابة حسب المستوى* مصادر الرقابة
 الرقابة الذاتــٌة الرقابة الداخلٌة الرقابة الخارجٌة )6وسائل وأدوات إجراء الرقابة
* المالحظة الشخصٌة أو المباشرة
* التفتٌش اإلداري
* اإلشراف اإلداري
* المتابعة
* المراجعة
* السجالت و اإلحصاءات
* التقارٌر اإلدارٌة
* الرقابة باالستثناء
* الرقابة باألهداف
* الشكاوى و التظلمات
* الموازنات التقدٌرٌة و العمومٌة و القوائم المالٌة
* األسالٌب الرقابٌة المتخصصة
 )7أجهزة الرقابة المركزٌة فً الجزائر
* أجهزة الرقابة اإلدارٌة
* أجهزة الرقابة المالٌة
* أجهزة الرقابة القضائٌة
 )8الرقابة اإلدارٌة وعالقتها بالمسؤولٌة اإلدارٌة وأخالقٌات اإلدارة العامة
* مفهوم المسئولٌة اإلدارٌة
* مناقشة لبعض الحاالت الدراسٌة فً هذا الجانب
 )9الرقابة و قٌاس و تقٌٌم أداء العاملٌن
 )11دور الحوافز والمعلومات فً العملٌة الرقابٌة
 )11الرقابة االلكترونٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 محمد دٌدامونً :الرقابة السٌاسٌة والقضائٌة على أعمال اإلدارة المحلٌة حمدي سلمان القبٌالت:الرقابة اإلدارٌة والمالٌة على األجهزة الحكومٌة رشا محمد جغز:الرقابة القضائٌة على السلطة اإلدارٌة حسٌن عبد العال محمد :الرقابة اإلدارٌة بٌن علم اإلدارة والقانون اإلداري وسٌم حسام الدٌن :الرقابة البرلمانٌة على أعمال اإلدارة فً النظام البرلمانً والرئاسً محمد باهً أبو ٌونس :الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومةانًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 عقٌلة خرباشً :العالقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة و البرلمان سعدى محمد الخطٌب :االستجواب البرلمانً  :كأداة من أدوات الرقابة البرلمانٌة على أعمال السلطةالتنفٌذٌة

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األفقٌة
اسم المادة :االنجلٌزٌة
الرصٌد0:
المعامل0:
أهداف التعلٌم:
تمكٌ ن الطالب من معرفة أهم المصطلحات السٌاسٌة باللغة االنجلٌزٌة وبعض القواعد األساسٌة لتمكٌنه من اإلطالع على
المراجع األجنبٌة.

المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب معارف علمٌة تحصل علٌها طوال األطوار الدراسٌة التً مر بها

محتوى المادة:
 المصطلحات األساسٌة المستعملة فً مجال دراسات االدارة والعلوم السٌاسٌة. -دراسة و تحلٌل مختلف النصوص فً مجال دراسات االدارة العلوم السٌاسٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األساسٌة
اسم المادة :االدارة المحلٌة فً الجزائر
الرصٌد4 :
المعامل3:
أهداف التعلٌم:
 تركز المادة بشككل خكاص علكى بٌئكة وتطكور اإلدارة المحلٌكة فكً الجزائكر مكن حٌكث تطكور البنكاء اإلداري والتنظٌمكًألجهزة اإلدارة المحلٌة واألنظمة التً تحكمها وكذلك دراسكة وظكائف واختصاصكات وعالقكات ومصكادر تموٌكل أجهكزة
اإلدارة المحلٌة فً الجزائر ،إضافة إلى التوجهات الجدٌدة لتطبٌقات اإلدارة المحلٌة.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة ما ٌتعلق بالعملٌة اإلدارٌة معرفة أنظمة اإلدارة المقارنة -اإللمام بالمدارس اإلدارٌة

محتوى المادة:
 )1اإلطار التطبٌقً لإلدارة المحلٌة فً الجزائر
* التطور التارٌخً للبناء الهٌكلً والتنظٌمً لإلدارة المحلٌة فً الجزائر
* التقسٌمات اإلدارٌة المحلٌة فً الجزائر
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

ػُىاٌ انًبعتش :اإلداسح انًضهُخ

21

*
*
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*
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التنظٌم الداخلً للوحدات المحلٌة فً الجزائر
العالقة بٌن األجهزة المركزٌة و الهٌئات المحلٌة
العالقة بٌن الهٌئات المحلٌة مع بعضها البعض
التخطٌط المحلً
التموٌل المحلً بٌن االستقاللٌة والتبعٌة

 )2مشاكل اإلدارة المحلٌة فً الجزائر  :عدم التحدٌد الواضح والصرٌح لغاٌات وأهداف اإلدارة المحلٌة ،ازدواجٌة
المرجعٌة واإلشراف على المحلٌات ،تعدد األنظمة التً تحكم المحلٌات ،زٌادة درجة المركزٌة ،النقص فً الموارد
المالٌة و باألخص الذاتٌة ،تفاوت فً عدد السكان والمساحة بٌن الوحدات المحلٌة ،نقص فً الخبرات والكفاءات
اإلدارٌة والفنٌة فً المحلٌات.

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 فؤاد مهنا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري فً جمهورٌة مصر العربٌة ،اإلسكندرٌة مؤسسة شباب الجامعة،1973
 ثروت بدوي ،القانون اإلداري  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة. 2442، عمار بوضٌاف ،الوجٌز فً القانون اإلداري الجزائر  ،دار رٌحانة . 2442 ، محمد فاروق عبد الحمٌد ،نظرٌة المرفق العام فً القانون الجزائري بٌن المفهومٌن التقلٌدي واالشتراكً ،الجزائر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة . 1987 ،
 محمد أنس جعفر قاسم ،الوسٌط فً القانون العام -أسس وأصول القانون اإلداري القاهرة  ،مطبعة أخوانمورافتلً1984 ،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األساسٌة
اسم المادة :التنمٌة اإلدارٌة وإدارة التنمٌة
الرصٌد4 :
المعامل3:
أهداف التعلٌم:
 تمثل مسألة التنمٌة المستدامة أهمٌة خاصة لكافة دول العالم النامً بما فً ذلك الجزائر .و تشهد تلك الدول فً الحقبةالحالٌة المزٌد من المشكالت والتحدٌات الداخلٌة والخارجٌة فً ظل نقص فً الموارد األمر الذي ٌدعو إلى زٌادة
الحاجة إلى دور رٌادي من قبل أجهزة التنمٌة من أجل بلورة األولوٌات وانتهاج التخطٌط الجٌد من أجل ضمان إدارة
وتوزٌع الموارد بفعالٌة و كفاءة عالٌة.
فً هذا المقرر سٌتم بمشٌ ئة هللا تعالى دراسة المفاهٌم والمبادئ األساسٌة المتعلقة بالتنمٌة والتخلف بشكل عام وإدارة
التنمٌة بشكل خاص ،مع تسلٌط الضوء على إدارة التنمٌة بأبعادها المختلفة .كذلك تستعرض المادة مختلف النظرٌات
والتطبٌقات الرئٌسٌة إلدارة التنمٌة .كما تركز المادة على المشاك ل التنموٌة المختلفة التً تواجهها الدول النامٌة بشكل
عام والجزائر بشكل خاص ومناقشة الحلول المناسبة لها ومن أبرز ذلك البطالة والتخصٌص والزٌادة السكانٌة والهجرة
الداخلٌة واألمٌة التقنٌة .كما ٌتضمن المقرر دراسة بٌئة وتطور األجهزة الرئٌسة المسئولة عن إدارة التنمٌة فً الجزائر
واألسالٌب التً تستخدمها تلك األجهزة لتحقٌق التنمٌة المنشودة ،بما فً ذلك أبرز المالمح األساسٌة لخطط التنمٌة التً

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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نفذتها الجزائر فً مسٌرتها التنموٌة .مع التاكٌد على ضرورة توضٌح النقاط المتعلقة باألنظمة اإلدارٌة الرشٌدة وأٌضا
التعرٌف بالشبكات اإلدارٌة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 أساسٌات حول عملٌة التنمٌة بأبعادها السٌاسٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة والمالٌة. معرفة ما ٌتعلق بالعملٌة اإلدارٌة معرفة أنظمة اإلدارة المقارنة -اإللمام بالمدارس اإلدارٌة

محتوى المادة:
 -المفاهٌم األساسٌة للتنمٌة

 تعرٌف ظاهرة التنمٌة تعرٌف مفاهٌم وأدبٌات التنمٌة مفاهٌم إدارة التنمٌة ظاهرة التخلف إدارة التغٌٌر وظائف ومقومات إدارة التنمٌة )2مظاهر التخلف للدول النامٌة
 المظاهر االجتماعٌة المظاهر السٌاسٌة المظاهر االقتصادٌة المظاهر اإلدارٌة )3أسباب التخلف للدول النامٌة
 اإلرث االستعماري عدم االستقرار )4نظرٌات  /مداخل إدارة التنمٌة
 المدخل أو البعد االقتصادي المدخل أو البعد االجتماعً المدخل أو البعد السٌاسً )5المبادرات القدٌمة و الحدٌثة للتنمٌة
 )6مفهوم التنمٌة من المنظور اإلسالمً
 )7إدارة التنمٌة والتنمٌة اإلدارٌة
 البعد اإلداري إلدارة التنمٌة مفهوم التنمٌة اإلدارٌة انجٍُ انفكشَخ نهتًُُخ اإلداسَخ رًبػُخ وتفبػهُخ انؼًهُبد اإلداسَخ انًشبسكخ وانتؼذدَخ اإلداسَخ اإلداسح ثبإليكبَُبد األلم– تششُذ انؼًهُخ اإلداسَخ
 اإلصالح اإلداري التطوٌر اإلداري ومداخله األساسٌة الخصائص اإلدارٌة للدول النامٌة )8التخطٌط للتنمٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 مفهوم التخطٌط التنموي وأنواعه ومقوماته أجهزة التخطٌط و التنمٌة المالمح األساسٌة لخطط التنمٌة فً الجزائر التوجهات العامة لخطة التنمٌة نماذج إدارة التنمٌة النموذج األنسب إلدارة التنمٌة )9القضاٌا والمشاكل المتعلقة بعملٌة التنمٌة فً الجزائر
 التخصٌص البطالة الزٌادة السكانٌة والهجرة الداخلٌة الفساد اإلداري التنمٌة التقنٌة (اإلدارة االلكترونٌة  /الحكومة االلكترونٌة  /التجارة االلكترونٌة  /الفجوة الرقمٌة ...الخ ) التضخم الوظٌفً والتنظٌمً التعلٌم والتنمٌة العولمة البحث العلمً والتنمٌة التنمٌة المحلٌة والرٌفٌة برامج تنمٌة المرأة وتعلٌمها وتوظٌفها األبعاد االجتماعٌة للتنمٌة -التعلم والتعلٌم المستمر والتنمٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :االصالحات السٌاسٌة واالدارٌة فً الجزائر
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم :االطالع على ما ٌحصل من تطور وتغٌٌر على المستوى االداري والسٌاسً وحتى االقتصادي
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة ببناء الدولة والمجتمع المدنً معرفة بالتحول الدٌمقراطً
محتوى المادة :مفهوم اإلصالح السٌاسً واإلداري
 مقاربات اإلصالح السٌاسً واإلداري أبعاد اإلصالح السٌاسً واإلداري اإلطار النظري لإلصالحات السٌاسٌة واإلدارٌة المعاصرة سٌاق اإلصالحات السٌاسٌة واإلدارٌة المعاصرةانًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 مجاالت اإلصالحات السٌاسٌة واإلدارٌة المعاصرة نماذج ومقاربات هذه اإلصالحات النماذج الرائدة والنماذج التطبٌقٌةثانٌا  .تطبٌقات اإلصالحات اإلدارٌة المعاصرة على النشاط اإلداري
 ورشات لجان اإلصالحات السٌاسٌة واإلدارٌة والقضائٌة- اإلصالحات المتعلقة باألحزاب السٌاسٌة والنظام االنتخابً -إصالح الوظٌفة العامةثالثا :مسار اإلصالحات االقتصادية
 -اإلصالحات المتعلقة بالمنظومة االقتصادٌة :النقدٌة ،المالٌة ،التجارٌة ،التجارة الخارجٌة -مستلزمات وتداعٌات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمٌة -تحلٌل محتوى ونتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي -تحلٌل محتوى برنامج دعم النمو -تحلٌل محتوى االستراتٌجٌات والبرامج القطاعٌة لبعث التنمٌة فً ظل اقتصاد السوقطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
انؼشثٍ طذَمٍ" ،إػبدح انتفكُش فٍ انذيمشطخ انؼشثُخ اَتخبثبد ثذوٌ دًَمشاطُخ" ،ثُشود :يشكض دساعبدانىصذح انؼشثُخ ،عُخ3 2414
ػضيٍ ثشبسح" :فٍ انًغأنخ انؼشثُخ يمذيخ نجُبٌ دًَمشاطٍ ػشثٍ" ،ثُشود  :يشكض دساعبد انىصذح انؼشثُخ،عُخ ،2447
 يظبفً كًبل انغُذ (يضشسا)":اإلطالس انغُبعٍ فٍ انىطٍ انؼشثٍ" ،انمبهشح :ربيؼخ انمبهشح،2446 ،خهُفخ انكىاسٌ (يضشسا)" :انذًَمشاطُخ وانتضشكبد انشاهُخ نهشبسع انؼشثٍ" ،ثُشود  :يشكض دساعبد انىصذحانؼشثُخ ،عُخ ،2447

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة:وحدة التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث العلمً
الرصٌد4:
المعامل7:
أهداف التعلٌم:
امتالك الطالب للقواعد األساسٌة التً تمكنه من البحث العلمً السلٌم و تحصٌل المعرفة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -للطالب معارف علمٌة تحصل علٌها طوال األطوار الدراسٌة التً مر بها.

محتوى المادة:
أوال :أساسٌات
 التصمٌمات البحثٌة وأشكالها ومضامٌنها تحدٌد المشكلة واإلشكالٌة ومحتوٌاتها. تحدٌد المفاهٌم.انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 فرض الفروض العلمٌة. اإلطار المنهجً واإلطار النظري للدراسة. تحدٌد األدوات الالزمة لجمع البٌانات. منهجٌة المسح االجتماعً:* أركان المسح االجتماعً الجٌد.
* طرق سحب العٌٌنات.
* بناء االستمارة.
* محاور االستمارة.
* أسئلة االستمارة.
* تجهٌز االستمارة.
* الجدولة) الترمٌز ،التفرٌغ ،الوصف ،التحلٌل(
ثانٌا :تطبٌقات
 قواعد االقتباس والتدوٌن. اللغة األكادٌمٌة (لغة البحوث) مضمون المقدمة. تقسٌمات البحوث. المالحق. الجداول ،الفهرس ،المراجع ،قائمة المحتوٌات. مشروع البحث وتقرٌر البحث.إخراج المذكرة (الجوانب الشكلٌة) مضمون المذكرة.ثالثا :المالئمة المنهجٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 عكاشة محمد عبد العالً :المنهجٌة القانونٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،لبنان2442، فاضلً ادرٌس :مدخل إلى المنهجٌة وفلسفة القانون ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2445، علً مراح :منهجٌة التفكٌر القانونً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2444، وسام حسٌن غٌاض :المنهجٌة فً علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزٌع ،بٌروت2447، عبد النور ناجً :منهجٌة البحث القانونً ،مدٌرٌة النشر ،الجزائر2443، صالح الدٌن شروخ :منهجٌة البحث العلمً ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2447،عمار عوابدي :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2442،

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :تقنٌات اإلعالم واالتصال
الرصٌد3 :
المعامل0:
أهداف التعلٌم:
تيدف إلى عرض أىم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السمكية والالسمكية وأىم تطبيقاتيا العممية الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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معارف أولية عامة حول أىمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصمية العامة
محتوى المادة:
المحور األول :مفاىيم ومظاىر
 -1مفيوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة

 -2ظاىرة انفجار المعمومات
المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد

 -8تكنولوجيا االتصال الالسمكي

 -2تكنولوجيا االتصال السمكي (االتصال الكابمي واأللياف الضوئية)
المحور الثالث :بعض تطبيقاتيا الحديثة

 -8تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتيا
 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية
 -4تكنولوجيا الميكروفون

 -5تكنولوجيا البث التمفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة

 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التمتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت
 -8تكنولوجيا الياتف النقال والبريد اإللكتروني

 -9تكنولوجيا الحاسوب الموحي (الموح اإللكتروني)

خاتمة :بعض آفاق تطورىا
المراجع:
 إٌاد شاكر البكري :تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن ،عمان ،دار الشروق للنشر.2443 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة،.1997
 دلٌو فضٌل :تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الجدٌدة (بعض تطبٌقاتها التقنٌة)،الجزائر ،دار هومة.2414 ، فاروق سٌد حسٌن :الكوابل ،األوساط التراسلٌة واأللٌاف الضوئٌة ،بٌروت ،دار الراتب الجامعٌة.1994 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكادٌمٌة.2441 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجٌا الوسائل المرئٌة ،األردن ،دار وائل للنشر.2414 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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اسم المادة :الحوكمة المحلٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
 تعرٌف الطالب بالتحوالت العمٌقة التً تشهدها فلسفة الحكم القدرة على إدراك المستوٌات المختلفة فً تحلٌل عملٌة اتخاذ القرارالمعارف المسبقة المطلوبة :
 انضكى انشاشذ ويُبك ثُبء انذونخ انتغُُش انؼمالٍَ وانتًُُخ انًضهُخمحتوى المادة:
 يفهىو انحىكًت انًحهيتانًركسيت ،واناليركسيت ،وانخطيير اإلقهيًي انؼالقت يابيٍ انطهطاث انًحهيت وانًجخًغ انًذَي انشراكت يا بيٍ انقطاع انؼاو وانقطاع انخاص إشراك المواطن فً الفعل العمومً يطخىياث انرشادة انًحهيت :انبهذيت ،يابيٍ انبهذياث ،انىاليت ،انًذٌ انكبري الشبكات المحلٌة للمجتمع المدنً دور فواعل المجتمع المدنً فً صنع القرار المحلً تفاعل المستوى المحلً ،والوطنً ،المستوى الدولً المناطق والتنمٌة  ،أقطاب النموطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :قضاٌا ادارٌة معاصرة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
 ٌهدف هذا المقرر إلى تمكٌن الدارسٌن من متابعة ما ٌستجد فً الحٌاة المدنٌة واإلدارٌة من قضاٌا مهمة تثٌر االنتباهوتستوجب البحث والدراسة والنقاش العلمً والموضوعً وإعطائهم الفرصة الختٌار ما ٌرونه منها قرٌبا ً من تخصصهم
وخبرتهم.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 على األقل معرفة نظرٌات الدولة و إدارة المنظمات والمصطلحات اإلدارٌة باللغة اإلنجلٌزيانًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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محتوى المادة:
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اإلدارة بالقٌم (المسئولٌة اإلدارٌة و أخالقٌات اإلدارة )
التخصٌص و دور القطاع الخاص
إدارة الجودة الشاملة (الكلٌة)
األٌزو 9111
إعادة هندسة اإلدارة (الهندرة)
إدارة الوقت و األولوٌات
إدارة األزمات و الكوارث
إدارة البٌئة و مشكالت التلوث
العولمة و اإلدارة العامة
توظٌف المرأة:المحددات و السٌاسات
التكنولوجٌا و اإلدارة العامة (اإلدارة  /الحكومة االلكترونٌة)
االتجاهات المستقبلٌة للتعلٌم اإلداري
البطالة:رؤٌة مستقبلٌة و إستراتٌجٌة
تطوٌر المنظمات و االستشارات اإلدارٌة
اإلدارة الٌابانٌة و نظرٌة التمٌٌز

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االفقٌة
اسم المادة :االنجلٌزٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
تضغٍُ يغتىي انبهجخ فٍ انهغخ االَزهُضَخ كهغخ ػبنًُخ يبهت أكخش يٍ ضشوسٌ نببنت انؼاللبد انذونُخ ،وعُتى
انتشكُض فٍ انغذاعٍُُ األخُشٍَ ػهً دساعخ وتضهُم انُظىص انغُبعُخ ثبنهغخ االَزهُضَخ
المعارف المسبقة المطلوبة :
ايتالن لبػذح نغىَخ يمجىنخ فٍ االَزهضَخ يغ اضبالع كبف ػهً انًظبهضبد انغُبعُخ3
محتوى المادة:
 دساعخ َظىص ثبنهغخ االَزهضَخ3 يظبهضبد عُبعُخطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
-Aronson , Bernard W. and Rogers William D., U.S.-Cuban Relations in the 21st Century,
(New York: the Council on Foreign Relations,2001).
-Baylis, John & Smith, Steve, The Globalization of World Politics , an introduction to
international relations, (Third Edition, Oxford: Oxford University Press ,2005).
-Booth, Ken & Smith, Steve, International Relations Theory Today,( Second Edition,
Pennsylvania : Pennsylvania State University Press,1997).

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :

ػُىاٌ انًبعتش :اإلداسح انًضهُخ

29

عنوان الماستر :اإلدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم األساسٌة
اسم المادة :اإلدارة والتسٌٌر العمومً
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تحلٌل البناء اإلداري بهدف المساعدة فً اتخاذ القرارات و تنمٌة القدرات فً األجل القصٌر والمتوسط فٌما ٌخصتحقٌق األهداف المرسومة.
 -معرفة االبتكارات الجدٌدة فً مجال التنظٌم والتسٌٌر

المعارف المسبقة المطلوبة :
اساسٌات علم االدارة
َظريت االدارة انؼايت
َظريت انًرفق انؼاو
محتوى المادة:
تعريف اإلدارة العامة المقارنة.

أىداف المقارنة في اإلدارة العامة.

ت ور الم ارنة اي اإلدارة ال امة و إستراتيجيتها

مشكالت اإلدارة ال امة والتحول نحو التسيير ال مومي
التسٌٌر العمومً والمناجمنت الخاص واإلدارة العامة
التسٌٌر العمومً الجدٌد
النماذج النظرٌة للتسٌٌر العمومً الجدٌد
مقاربات التسٌٌر العمومً الجدٌد
نماذج ومقاربات التسٌٌر العمومً الجدٌد
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
بدوي محمد طو .المنيج في عمم السياسة ،االسكندرية .جامعة االسكندرية –كمية التجارة.1984.
•درويش ابراىيم ،االدارة العامة نحو منظور مقارن ،القاىرة دار النيضة العربية .1987

•عاشور أحمد صقر ،االدارة العامة-مدخل بيئي مقارن ، -بيروت دار النيضة العربية.1979

• عساف عبد المعطي محمد ،النموذج المتكامل لدراسة االدارة العامة،الطبعة المنتجة .بيروت.1983
•محمود فتحي محمد ،االدارة العامة المقارنة ،الرياض جامعة الممك سعود –عمادة شؤون المكتبات.1985 -

•مينااا محمااد ف اؤاد ،سياسااة اإلصااالح اإلداري و تطبيقاتيااا فااي ضااوء مبااادئ عماام التنظاايم و اإلدارة ،القاااىرة .دار

المعارف.1978

انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :تحلٌل السٌاسات العامة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تهذف انًبدح انً االصبطخ ثًمتشثبد انغُبعُخ فٍ طُغ انمشاس االنًبو ثًُبهذ االكبدًَُخ وانًشاصم االعبعُخ فٍ سعى انغُبعبد انؼبيخ3المعارف المسبقة المطلوبة :
 انتُشئخ انغُبعُخ انخمبفخ وانًشبسكخ انغُبعُخمحتوى المادة:
انًحىر األول :صُاػت انقرار:دراضت في انًفهىو
/1تؼشَف انمشاس،انىصذح انمشاسَخ،ثُئخ انمشاس
/2يفهىو و يشاصم طُغ انمشاس
/3هُبكم طُغ انمشاس
/4إشكبنُبد طُبػخ انمشاس
انًحىر انثاَي َ :ظرياث صُغ انقرار و ًَارجه
/1انًذاخم انُظشَخ
 /2انًذاخم انكًُخ
/3انُظشَبد انكُفُخ
ًَ/4برد طُبػخ انمشاس
انًحىر انثانث:انطياضت انؼايت:إطار َظري
 /1انغُبعخ انؼبيخ ػهً طؼُذ انًفبهُى
َ /2شأح و تبىس انغُبعخ انؼبيخ
/3يكىَبد انغُبعخ انؼبيخ و خظبئظهب
/4يشاصم إػذاد انغُبعخ انؼبيخ
انًحىر انرابغ:ححهيم انطياضاث انؼايت:انخؼريف،انًراحم،األضانيب
/1يزبالد اإلفبدح يٍ تضهُم انغُبعبد انؼبيخ
/2تؼشَف و خظبئض تضهُم انغُبعبد انؼبيخ
 /3يشاصم تضهُم انغُبعبد انؼبيخ
/4أعبنُت تضهُم انغُبعبد انؼبيخ
انًحىر انخايص :يذاخم ححهيم انطياضاث انؼايت
 /1يذاخم تهتى ثبنًضذداد األعبعُخ نهغُبعخ انؼبيخ
 يذخم انُظى
 انًؤعغبد انىظُفُخ
 انظفىح انًًتبصح
 انزًبػخ
 /2يذاخم تهتى ثُتبئذ انغُبعخ انؼبيخ
 انًذخم انمبئى ػهً انششذ
 انتذسَزٍ
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 انمبئى ػهً انضذط/انخجشح
انًحىر انطادش :دور يحهم انطياضاث في ححهيم انطياضاث انؼايت
 /1طفبد يضهم انغُبعبد انؼبيخ
 /2دوس يضهم انغُبعبد انؼبيخ فٍ طُبػخ انمشاساد اإلعتشاتُزُخ األيُُخ
 /3دوس يضهم انغُبعبد انؼبيخ فٍ انًُظًبد انذونُخ
 /4دوس يضهم انغُبعبد انؼبيخ فٍ أرهضح انًؼهىيبد
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
 جيًص اَذرضىٌ ،صُغ انطياضاث انؼايت ،حرجًت ػاير انكبيطي ،االردٌ :دار انًطيرة0000، خهيفت انفهذاوي ،انطياضت انؼايت. جبريال انًىَذ،انطياضاث انًقارَت في وقخُا انحاضر ،حرجًت ػبذ هللا هشاو ،ػًاٌ :انذار االههيت نهُشروانخىزيغ.0002 ،
 كًال انًُىفي ،اصىل َظى انطياضت انًقارَت ،انكىيج :شركت انربيؼاٌ ،ط0022 ،0 هالل ػهي انذيٍَ ،فيٍ ضؼذ ،انُظى انطياضيت انؼربيت ،بيروث يركس دراضاث انىحذة انؼربيت7111 ، ػبذ انًطهب غاَى،يؼايير حقىيى انطياضت في االدارة انؼايت،انقاهرة0020:- 13/DAVID easton analyse de système politique,paris: armand colin,1974
- 14/DEUTSH carl, politics and government,boston:houghton miffin
company,1970
-

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :األحزاب السٌاسٌة والنظم االنتخابٌة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تمكن الطالب من الفهم السوسٌولوجً للمشاركة السٌاسٌة وتحلٌل العملٌة االنتخابٌة وسبل والٌاتادارتها
المعارف المسبقة المطلوبة :
 مدخل العلوم السٌاسٌة األنظمة الحزبٌة واالنتخابٌة انُظى انغُبعُخ انًمبسَخمحتوى المادة:
تؼشَف األصضاة انغُبعُخ
أَىاع األصضاة انغُبعُخ
أًَبط انُظى انضضثُخ
انزًبػبد انًظبنش
َظى تًخُم انزًبػبد انًظبنش
يضاَب ويشكالد انُظى االَتخبثُخ وانضضثُخ فٍ انذًَمشاطُبد انكالعُكُخ
خظبئض وإشكبنُبد انُظى االَتخبثُخ وانضضثُخ فٍ انذًَمشاطُبد انظبػذح
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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انمىاٍَُ وانغُبعبد االَتخبثُخ
تؼشَف انًشبسكخ انغُبعُخ
ششوط انًشبسكخ انغُبعُخ ولُىدهب انذعتىسَخ وانمبَىَُخ
ششوط انًشبسكخ انغُبعُخ ولُىدهب االلتظبدَخ واالرتًبػُخ وانخمبفُخششوط وطشق انتذاول ػهً انغهبخ
أَىا ع انتذاول ػهً انغهبخ
أ )-انتذاول انًبهك
ة )-انتذاول انُغجٍ
د )-انتذاول ػجش وعُظ
دوس اإلداسح فٍ انتذاول ػهً انغهبخ
يغتىَبد انتذاول ػهً انغهبخ :فٍ انًؤعغبد انًشكضَخ وانًضهُخ
تؼشَف انُظى االَتخبثُخ
أَىاع انُظى االَتخبثُخأ )-انُظبو انُغجٍ
ة َ)-ظبو اإلرًبع
د َ)-ظبو األغهجُخ
انؼاللخ انؼضىَخ ثٍُ انُظبو االَتخبثٍ وانُظبو انضضثٍاإلداسح وانُظى االَتخبثُخانُظى انذعتىسَخ وانغُبعُخ وأًَبط انمىاٍَُ االَتخبثُخ
يضتىي انمىاٍَُ االَتخبثُخ
إطالصبد انُظبو االَتخبثُخ فٍ انزضائش
انضكىيبد انًتؼبلجخ فٍ انزضائش وانغُبعبد االَتخبثُخ( وطف ،تضهُم ويمبسَخ
)انغُبعخ االَتخبثُخ فٍ ظم انضضة انىاصذ
)انغُبعخ االَتخبثُخ فٍ ظم انتؼذدَخ انضضثُخ
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:

انظُذاوٌ ،سَبع  " ،االَتخبثبد وانذًَمشاطُخ وانؼُف فٍ انزضائش" ،فٍ األصيخ انزضائشَخ ،انخهفُبد
انغُبعُخ واالرتًبػُخ وااللتظبدَخ  ،ط 323ثُشود  :يشكض دساعبد انىصذح انؼشثُخ31999 ،
انؼهىٌ ،ػجذ انىهبة  ،يتشرًب ،انًىرخ انخبنخخ  :انتضىل انذًَمشاطٍ فٍ أواخش انمشٌ 3 24انمبهشح  :داس انظجبس
31993 ،
انكىاسٌ ،ػهٍ خهُفخ وآخشوٌ  ،انذًَمشاطُخ واألصضاة انغُبعُخ فٍ انجهذاٌ انؼشثُخ انًىالف وانًخبوف
انًتجبدنخ ،ط 3 23ثُشود  :يشكض دساعبد انىصذح انؼشثُخ 32441 ،
انجُذ ،صغٍُ ػهىاد "،انذًَمشاطُخ وإشكبنُخ انتؼبلت ػهً انغُهبخ" ،فٍ انًغأنخ انذًَمشاطُخ فٍ انىطٍ انؼشثٍ،
ط 323ثُشود  :يشكض دساعبد انىصذح انؼشثُخ 32442 ،
 تىفُك ،صغٍُُ "،دساعخ األصضاة انغُبعُخ فٍ انؼبنى انخبنج" ،فٍ اتزبهبد صذَخخ فٍ ػهى انغُبعخ  ،انًضشس:ػهٍ انذٍَ هالل انذعىلٍ 3انمبهشح  :انهزُخ انؼهًُخ نهؼهىو انغُبعُخ واإلداسح انؼبيخ 31999 ،
 سصالٍ ،ػجذ انؼبنٍ  ،األصضاة انغُبعُخ فٍ انزضائش :خهفُبد وصمبئك،د313انزضائش:انًؤعغخ انىطُُخ نهفُىٌانًبجؼُخ31994،
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عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة إعداد المذكرة
الرصٌد4 :
المعامل7 :
أهداف التعلٌم:
امتالك القدرة والمؤهل على انجاز مذكرة تخرج وفقا للمعاٌٌر العلمٌة واالكادٌمٌة المعتمدة
المعارف المسبقة المطلوبة :
الخبرات المحصلة فً هذا المجال على طول المسار التعلٌمً
محتوى المادة:

 -1املـىاد الحمهيدية.
 -2ملدمــة البح ــث.
 -3املحح ــىي.
 -4خ ــاث ــمة البحث.
 -5املالحـ ـ ــم.
 -6كائمة املزاجع.
 -7ملخص البحث.
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع
ً
  - 1أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌروالدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .1997
  - 2أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .1978  - 3أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .1979  - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963  - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963  - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .1992  - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .1983 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة،كتبة االنجلوالمصرٌة ،القاهرة.1963
  9هانً ٌحٌى نصري منهج البحث العلمً المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌعٌ ،روت .244314 -رجاء وحٌد دوٌدري البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .2445

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنهجٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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اسم المادة :المشروع المهنً والشخصً
الرصٌد3 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
 المساىمة في اقامة المشاريع التنموية ،والتمرس عمى العمل الميداني وتقديم العون لمطالب عن طريق توجييونحو مشاريع تنموية مجدية.

المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف حول العملٌة االتصالٌة
معارف ادارٌة
محتوى المادة:
 تحلٌل الوضع تحدٌد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هٌكل تقسٌم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنٌة تقٌٌم ومراجعة البرامج). توضٌح مسؤولٌات كل مهمة. التنفٌذ و الضبط لتعظٌم النتائج. -التقٌٌم لتحسٌن تصمٌم المشروع الحالً و/أو تصمٌم مشروع الحق.

 نماذج لمشارٌعطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :المالٌة المحلٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
انفتاح التكوٌن على مختلف ابعاد التخصص
التحكم الجٌد فً ادوات العمل على المستوى المحلً
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف حول االقتصاد
المالٌة العامة
محتوى المادة:
المالٌة المحلٌة المفهوم والخصائص
المالٌة المحلٌة والمالٌة العامة
وسائل المالٌة المحلٌة
نفقات واٌرادات الجماعات المحلٌة
مصادر المالٌة المحلٌة
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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االستقالل المالً للجماعات المحلٌة
الرقابة على الجماعات المحلٌة
االصالحات المالٌة المحلٌة
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ
المراجع:
Bouara Mohamed Tahar , la loi de finance en Algérie, thèse de Doctorat, université
d’Alger, 2006.
محمد عباس محرزي" اقتصادٌات المالٌة العامة" دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،ساحة المركزٌة بن عكنون،
طبعة. 2443
حامد عبد المجٌد دارس" مبادئ المالٌة العامة" مركز اإلسكندرٌة للكتاب  42شد مصطفى مشرقة االزارٌطة
،الطبعة . 2444
حسٌن الصغٌر "دروس فً المالٌة و المحاسبة العمومٌة" دار المحمدٌة العامة ،الجزائر . 1999
إبراهٌم علً عبد هللا ،أنور العجارمة "مبادئ المالٌة العامة" دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزٌع
عمان. 1987،

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :االخالقٌات الوظٌفٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
الوعً واالدراك بالمخاطر التً تنجر عن عدم مراعاة االخالقٌات الوظٌفٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
االلمام بالوظٌفة العامة .
قوانٌن مكافحة الفساد
محتوى المادة ( :إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب )
 -سلىكيات الفزد ( الاهحمامات  ،اللدرات  ،املهارات  ،ألاهداف ).

 -2طلب العمل طبيعة العمل ( الهياكل الحنظيمية  ،هظم العمل ) .
 -3أخالكيات العمل .
 -4عادات العمل الناجح .
 -5الحعامل مع إشكاالت العمل ( ضغىطات العمل  ،الخالفات . )...،
 -6أساليب الحطىيز الذاجي .
 -9ما هى الحىظيف .
 -11الفزق بين الحعيين الاخحيار و الحنصيب .
 -11عناصز علد العمل و معيار الحفزكة بينه و بين غيره من العلىد – إثبات علد العمل .
 -12املزاحل الحمهيدية للحعاكد – صىر علد العمل .
 -13أركان علد العمل  ،صححه وآثاره .
انًؤعغخ :ربيؼخ يضًذ ثىضُبف  -انًغُهخ
انغُخ انزبيؼُخ7102/7102 :
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 -14آثار علد العمل – التزامات العامل .
 -15اهلضاء علد العمل .
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ

عنوان الماستر :االدارة المحلٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االفقٌة
اسم المادة :لغة انجلٌزٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
تضغٍُ يغتى ي انبهجخ فٍ انهغخ االَزهُضَخ كهغخ ػبنًُخ يبهت أكخش يٍ ضشوسٌ نببنت انؼاللبد انذونُخ ،وعُتى
انتشكُض فٍ انغذاعٍُُ األخُشٍَ ػهً دساعخ وتضهُم انُظىص انغُبعُخ ثبنهغخ االَزهُضَخ
المعارف المسبقة المطلوبة :
ايتالن لبػذح نغىَخ يمجىنخ فٍ االَزهضَخ يغ اضبالع كبف ػهً انًظبهضبد االداسَخ و انغُبعُخ3
محتوى المادة ( :إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب )
 دراضت َصىص بانهغت االَجهسيت. يصطهحاث ضياضيتطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ( ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن )
المراجع:
-Michael Joseph Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger,
baton rouge, louisiana state university press,1986.
- Light Margot and A.J.R.Groom, International Relations :
A Handbook of Current Theory, London, Frances Printer Publishers,
1985.
- John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics:
An Introduction to International Relations, Oxford University
Press,2000.
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