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إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق .

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
أ -شروط االلتحاق (تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً
الماستر المعنً )
ٌمكن االلتحاق بالتكوٌن لحاملً شهادة اللٌسانس فً:
 لٌسانس حقوق قانون عام إجازة المدرسة الوطنٌة لإلدارة لٌسانس حقوق نظام كالسٌكًب -أهداف التكوٌن (الكفاءات المستهدفة ،المعارؾ المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن  20،سطر على أكثر تقدٌر)

أوال  -األهداف العامة :
ٌهدؾ هذا التكوٌن إلى تحقٌق واستجابة الجامعة الجزائرٌة لتطلعات المجتمع  ،والمالءمة
تدرٌجٌا مع النظام العالمً للتعلٌم العالً ،وٌمكن أن ٌتم ذلك من خالل :
 ضمان تكوٌن نوعً ٌأخذ بعٌن االعتبار التكفل بتلبٌة الطلب االجتماعً فً مجالااللتحاق بالتعلٌم العالً.
 تحقٌق تأثٌر متبادل وفعلً مع المحٌط االجتماعً واالقتصادي وهذا بتطوٌر كلالتفاعالت الممكنة بٌن الجامعة والعالم الذي ٌحٌط بها.
 ترسٌخ أسس تسٌٌر إدارٌة ومالٌة ترتكز على المعاٌٌر العلمٌة والفنٌة ،من أجل خدمةعمومٌة نوعٌة  ،وفقا للمبادئ والقوانٌن والنظم السارٌة المفعول .
 تمكٌن الجامعة الجزائرٌة والجامعٌٌن من التفتح على التطور العالمً وخصوصا فً مجالالعلوم والتكنولوجٌا.
 ترسٌخ أسس تسٌٌر تأخذ فً االعتبار التشاور والمشاركة. تدعٌم وترقٌة القٌم الثقافٌة واألخالقٌة فً الجامعة الجزائرٌة.ثانٌا  -األهداف الخاصة :
ٌسعى هذا التكوٌن أٌضا إلى تحقٌق ما ٌلً :
 ترسٌخ ودعم المعلومات األساسٌة المتحصل علٌها فً السنوات الثالث األولى من التكوٌنلدى الطالب فً مجال العلوم القانونٌة واإلدارٌة والمالٌة  ،وفروع المعرفة األخرى التً
لها عالقة مباشرة بهذا التكوٌن.
 تمكٌن الطالب من التحكم فً آلٌات فروع القانون العام والسٌما القانون اإلداري ،والتنظ ٌم والتسٌٌر والعمل فً المؤسسات ذات الطبٌعة اإلدارٌة والقضائٌة وتسٌٌر
الموارد البشرٌة .
 االستجابة لالحتٌاجات الحقٌقٌة المتزاٌدة بالنسبة للمعارؾ والمعلومات األساسٌة فً مجالالعالقات البشرٌة والتحكم تقنٌات اإلدارة العامة .
 تنمٌة وتطوٌر قدرات الطالب على المالحظة والتحلٌل والتشخٌص واالستشارة.انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘
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 االستجابة لمتطلبات المحٌط اإلداري واالقتصادي واالجتماعً فً مجاالت التنظٌمواإلدارة،
كً ٌتمكن من التفاعل والمنافسة مع المحٌط اإلقلٌمً والدولً فً ظل نظام العولمة .
ج -المؤهالت والقدرات المستهدفة (فٌما ٌخص االندماج المهنً –  20سطر على األكثر)
الطمبة حاممي ليسانس  LMDفي ميدان الحقوق و العموم السياسية تخصص قانون عام  ،أو قانون إداري

د -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
 الجهات القضائٌة الجامعة المؤسسات الدستورٌة الهٌئات و المؤسسات العمومٌة اإلدارٌة المحلٌة و الوطنٌة القضاء المحاماة التوثٌق -المحضر القضائً

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز:

انمبٌَٕ اإلصار٘
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 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :

المادة  :0أعمال االدارة 0
المادة  :7القضاء االداري (0التنظٌم و
االختصاص)
المادة  :3النظام القانونً للمرفق العام

وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 0
المادة  :7تحرٌر اداري

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

المادة  :0الرقابة البرلمانٌة على أعمال
الحكومة
المادة  :7قوانٌن التعمٌر وحماٌة البٌئة

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :1لغة أجنبٌة ( 0انجلٌزٌة )

مجموع السداسً 1

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

450
150
150

9
3

150
225
150
75
45

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.30
1.30

16.30
5.30سا

9
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

3
3
1.30

1.30
3
1.30
1.30

5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

3
3
2
1
2

6
9
6
3
2

×

×

3

×
×

×

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

22.30
742.30

ػُٕاٌ انًبطزز:
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13.30
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1

1

15

30
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×

 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :

المادة  :0أعمال االدارة 7
المادة  :7القضاء اإلداري  ( 7الدعاوى و
المسؤولٌة)
المادة  :3سلطات و آلٌات الضبط االداري

وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 7
المادة  :7تقنٌات اإلعالم واالتصال

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

المادة  :0القانون الضرٌبً والمنازعات
الضرٌبٌة
المادة  :7السلطات اإلدارٌة المستقلة

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :1لغة أجنبٌة ( 7انجلٌزٌة )

مجموع السداسً 1

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

450
150

9
3

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.30
1.30

16.30
5.30سا

9
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

150

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

150
225
150
75
45

3
3
1.30
1.30
3

1.30
1.30
1.30

5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

3
3
2
1
2

6
9
6
3
2

×

×

×

×
×

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

1.30

22.30
742.30

15.00

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘

7.30

27

1

1

15

30

7

×

 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0النظام القانونً للموظف العمومً
المادة  :7أعمال االدارة  (3العقود االدارٌة)
المادة  :3قانون المٌزانٌة والمحاسبة العمومٌة

051

9
3
3
3
3
1.30

150
150
150

المادة  :0منهجٌة اعداد مذكرة

150
75

المادة  :0قانون الجماعات اإلقلٌمٌة
المادة :7الفساد و أخالقٌات العمل

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

محاضرة

وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :7المشروع المهنً والشخصً

المادة :1لغة أجنبٌة ( 3انجلٌزٌة )

مجموع السداسً 1

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

225

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

الحجم الساعً
السداسً

45

22.30
22.30
22.30

4.30
1.30
1.30
1.30
3
1.30
1.30

المعامل

16.30
5.30سا
5.30سا
5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

1.30
13.30

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘

9.00

األرصدة

أعمال أخرى

3
1.30
1.30
1.30

22.30
742.30

أعمال
موجهة

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

27

متواصل

9
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1

18
6
6
6
9
6
3
2
1
1
1

1

1

15

30
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×
×
×
×
×

إمتحان

×
×
×
×

×
×
×

 السداسً الرابع:المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الفرع  :الحقوق
التخصص :القانون االداري

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

ػُٕاٌ انًبطزز:
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘
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عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة:
المادة  :أعمال االدارة 0
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة الطالب ألهم مكنة قانونٌة تترجم نشاط اإلدارة  ،و ذلك بدراسة القرار وأنواعه وأركانه ،وهو
ضروري لدراسة مسؤولٌة اإلدارة و دعوى اإللؽاء .
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة النظرٌة العامة للقانون اإلداري فً مرحلة اللٌسانس ،متوفر فً طلبة الحقوق.
محتوى المادة:
 مبدأ المشروعٌة واالستثناءات الواردة علٌه معاٌٌر تمٌٌز القرار اإلداري تعريفه من طرف النصوص القانونية تعريفه من طرف القضاء.
 تعريفه من طرف الفقه.
 شروط القرار اإلداري. القرار اإلداري يصدر أساسا عن سلطة إدارية وطنية و بصفة انفرادية.
 القرار اإلداري عمل قانوني.
 القرار اإلداري عمل يتمتع بالطابع التنفيذي.
 أنـــــواع الـــقرارات اإلداريـــــــة. القرارات اإلدارية من حيث مداها.
 القرارات اإلدارية من حيث اآلثار المترتبة عنه
 المطلب الثالث  :القارات اإلدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء.
 القرارات اإلدارية من حيث المصدر.
 اركان الـقرارات اإلداريـــــــة.
 االختصاص.
 الشكل و اإلجراءات.
 المحل
 السبب.
 الغاية و الهدف
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
المراجع:
 ػًبر ثٕضٛبف :انمزار اإلصار٘ – صراطخ رشزٚؼٛخ لضبئٛخ فمٓٛخ  ،جظٕر  ،انجشائز ص طهًٛبٌ يذًض انطًبٔ٘ – يجبصئ انمبٌَٕ اإلصار٘ – صار انفكز انؼزث1979 ٙ جٕرج لٕصال  -ثٛبر صنمٕنم ّٛانمبٌَٕ اإلصار٘ ( ج  ٔ 1ج  – ) 2رزجًخ يُظٕر انمبض ٙانًؤطظخانجبيؼٛخ نهضراطبد 2001
 ص دظ ٍٛػثًبٌ يذًض ػثًبٌ  – 2003لبٌَٕ انمضبء اإلصار٘ – صار انجبيؼخ انجضٚضح – 2003 ص ػجض انؼشٚش انظٛض انجْٕز٘ – انمبٌَٕ ٔانمزار اإلصار٘  -ص و ج 2005انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘
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 ػجض انؼشٚش ػجض انًُؼى سهٛفخ :انمزاراد اإلصارٚخ  ،يُشؤح انًؼبرف يظز. ػظبو َؼًّ اطًبػٛم :انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهمزار اإلصار٘ ػبر ػٕاثض٘ َ:ظزٚخ انمزاراد اإلصارٚخ ث ٍٛػهى اإلصارح انؼبيخ ٔانمبٌَٕ اإلصار٘ ،صٕٚاٌ انًطجٕػبدانجبيؼٛخ  ،انجشائز.
 دظ ٍٛصرٔٚش ػجض انذًٛضَٓ :بٚخ انمزار اإلصار٘ ػٍ غٛز طزٚك انمضبء ػجض انؼشٚش ػجض انًُؼى سهٛفخ ٔ :لف رُفٛذ انمزار اإلصار٘ ،يُشؤح انًؼبرف يظز. سبنض طًبرح انشػج :ٙانمزار اإلصار٘ ث ٍٛانُظزٚخ ٔانزطجٛك يذًض فؤاص ػجض انجبطظ :انمزار اإلصار٘P Rachid zouaimia & P Marie Christine R Droit Administratif BERTE édition
2009
P Gustave Peiser droit administratif Edition Dalloz 1992
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :القضاء االداري  (0التنظٌم و االختصاص)
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تعرٌؾ الطالب عن تطور القضاء االداري و خصائصه و الوقوؾ على أهم خصوصٌاته  ،وتحدٌد
المعارف المسبقة المطلوبة :
قواعد التنظٌم القضائً و المعارؾ المحصلة فً طور اللٌسانس السٌما القانون االداري
محتوى المادة:
 نشأة القضاء االداري وتطورهفً فرنسا
فً الجزائر
 تنظٌم القضاء االداريالمحاكم االدارٌة
مجلس الدولة
محكمة التنازع
 اختصاص القضاء االدارياالختصاص المحلً
االختصاص النوعً
المراجع:
 مسعود شٌهوب :المسؤولٌة عن المخاطر وتطبٌقها فً القانون اإلداري حسن بن شٌخ أٌت ملوي  :دروس فً المسؤولٌة اإلدارٌة محمد بكر حسٌنً :مسؤولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها محمد أنور حمادى :المسؤولٌة اإلدارٌة والقضاء الكامل رشٌد خلوفً  ،قانون المسؤولٌة اإلدارٌة . عمار عوابدي  ،نظرٌة المسؤولٌة اإلدارٌة .MICHEL PAILLET ; La responsabilité administrative, Dalloz, 1996
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DEVOLVÈ, B.GENEVOIS ; Les grands arrêt
de la jurisprudence administrative ( GAJA) , Dalloz , 13 eme édition , 2001.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :النظام القانونً للمرفق العام
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تتمثل األهداؾ المراد بلوؼها فً معرفة حقٌقة المرافق العامة فً الجزائر ،والوعً بأهمٌتها ،والدور
المنوط بها من أجل تأدٌة خدمة دائمة ونوعٌة متوخٌة تحقٌق النفع العام ،فً إطار القوانٌن والتنظٌمات السارٌة
المفعول .
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌتعلق األمر بالمعارؾ التً اكتسبها الطالب (ة) فً سنوات اللٌسانس ،المتمثلة خاصة فً القانون اإلداري،
والمؤسسات واإلدارات والهٌئات العمومٌة  ،وكذا المنازعات اإلدارٌة ،والمالٌة العامة ،والضرائب .
محتوى المادة:
مدلول المرفق العام  ،النشأة والتطور والخصائص
 إحداث وتنظٌم وإلؽاء المرافق العامة أنواع المرافق العامة المرافق العامة الجدٌدة ، أسالٌب وطرق إدارة وسٌر المرافق العامة، تفوٌض المرفق العام المهام والوظائؾالمراجع:
 أ ص يذًض أي ٍٛثٕطًبح :انًزفك انؼبو ف ٙانجشائز–ص و ج  ،انجشائز1995 ، ص يذًض فبرٔق ػجض انذًٛض – َظزٚخ انًزفك انؼبو ف ٙانمبٌَٕ انجشائز٘ – ص و ج 1984 ردبل ثٍ اػًز :انًزفك انؼبو ف ٙانجشائز ٔنٛض دٛضر جبثز :انزفٕٚض ف ٙاصارح ٔاطزثًبر انًزافك انؼبيخ صَ .بصٚخ ضزٚف :ٙرظٛٛز انًزفك انؼبو ٔ انزذٕالد انجضٚضح ،صار ثهمٛض نهُشز ،انجشائز.2010 ،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان .متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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تمكٌن الطالب من أساسٌات البحث و طرق التفكٌر العلمً الصحٌح و المناهج المعتمدة فً البحث القانونٌة
إلنجاز البحوث األكادٌمٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارؾ المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
المحوراألول :
المحور األول :مفهوم المناهج وأهمٌتها.
البحث العلمً (المفهوم ،االهمٌة  ،الخصائص)..
المعرفة العلمٌة (المفهوم ،األهمٌة  ،الخصائص و طرق الوصول إلٌها)
العلم (مفهوم و تمٌٌز)
المحور الثانً :أنواع المناهج.
الوصفً
التحلٌلً
االستداللً
االستقرائً
المقارن
المراجع:
 عكاشة محمد عبد العالً :المنهجٌة القانونٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،لبنان2002، فاضلً ادرٌس :مدخل إلى المنهجٌة وفلسفة القانون ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2005، علً مراح :منهجٌة التفكٌر القانونً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2004، وسام حسٌن ؼٌاض :المنهجٌة فً علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزٌع ،بٌروت2007، عبد النور ناجً :منهجٌة البحث القانونً ،مدٌرٌة النشر ،الجزائر2003، صالح الدٌن شروخ :منهجٌة البحث العلمً ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2007، عمار عوابدي :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2002،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +مستمر
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تحرٌر اداري
المعامل0:
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة قواعد التحرٌر االداري ،لمختلؾ المراسالت و المحاضر و التقارٌر ،نظرا
ألهمٌتها ،فً مجال عمل خرٌج القانون
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارؾ المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
 - 1التعرٌؾ بالتحرٌر االداري
 المفهوم
 الشروط
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘

14

 صٌػ التعبٌر الداري
 – 2الرسالة االدارٌة
 تعرٌؾ و اهمٌة الرسالة االدارٌة
 انواع الرسالة االدارٌة
ذات طابع رسمً
ذات طابع شخصً
 – 3وثائق التبلٌػ
 جدول االرسال
 االستدعاء
 الدعوة
 البرقٌة الرسمٌة
 -4وثائق الوصؾ و التحلٌل
 المحضر
 عرض الحال
 التقرٌر
المراجع:
 عبد الؽنً 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 2007 ،الروٌبة،الجزائر
 مٌلود برادمة :ممٌزات المراسالت و الوثائق االدارٌة ،دار المعرفة  ، 2005 ،باب الواد ،الجزائر فاٌز الزعبً و محمد ابراهٌم :أسالٌب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزٌع ،1997 ،عمان -االردنطرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة آلٌات رقابة البرلمان لإلدارة ،وكٌفٌة مساهمة البرلمان فً حماٌة مبدأ المشروعٌة،
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل المعارؾ القانونٌة التً تلقاها الطالب فً سنوات اللٌسانس  ،خاصة ما اتصل منها بالمنازعات اإلدارٌة ،
ومبدأ المشروعٌة  ،والسلطات اإلدارٌة .والقانون الدستوري.
محتوى المادة:
أوال :مدخل للرقابة على أعمال اإلدارة ٌتضمن:
 المفهوم أنواع الرقابة على أعمال اإلدارةانًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :

ػُٕاٌ انًبطزز :انمبٌَٕ اإلصار٘

15

 الرقابة اإلدارٌة ( ذاتٌة ،رئاسٌة ،وصائٌة)
 الرقابة السٌاسٌة ( االنتخابات ،األحزاب ،الرأي العام)..
 الرقابة القضائٌة (دعوى اإللؽاء ،التعوٌض ،التفسٌر..
 الرقابة المالٌة ( مجلس المحاسبة ...
ثانٌا :الرقابة البرلمانٌة على أعمال اإلدارة
 المفهوم و األهمٌة األسئلة االستجواب مناقشة بٌان السٌاسٌة العامة مناقشة السٌاسة الخارجٌة التصوٌت بالثقة ملتمس الرقابة لجان التحقٌق ......المراجع:
 محمد دٌدامونً :الرقابة السٌاسٌة والقضائٌة على أعمال اإلدارة المحلٌة حمدي سلمان القبٌالت :الرقابة اإلدارٌة والمالٌة على األجهزة الحكومٌة رشا محمد جؽز :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 الحكومة عقٌلة خرباشً :العالقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة و البرلمان سعدى محمد الخطٌب :االستجواب البرلمانً  :كأداة من أدوات الرقابة البرلمانٌة على أعمال السلطةالتنفٌذٌة
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قوانٌن التعمٌر وحماٌة البٌئة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
ٌهدؾ تدرٌس هذا المقٌاس إلى إعطاء الطالب مختلؾ القواعد والمبادئ القانونٌة فً مجال التعمٌر وفقا
للمعاٌٌر العالمٌة فً المحافظة على البٌئة
المعارف المسبقة المطلوبة :
مفردات المقٌاس المستمدة من القانون اإلداري وصالحٌات الجماعات المحلٌة
محتوى المادة:
 هفهىم القىاعذ العبهة للتهيئة والتعوير و دورهب في حوبية البيئة القواعد المتعلقة بمقتضٌات األمن العمومً و الصحة
 القواعد المتعلقة بمطابقة البناٌات وإتمام إنجازها.
 الثالث :القواعد المتعلقة بالبناٌات ذات االستعمال السكنً.
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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 هفهىم هخططبت تنظين عولية التهيئة و التعوير و دورهب في حوبية البيئة المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر.
 مخطط شؽل األراضً..
 المخطط الوطنً للتهٌئة اإلقلٌم.
 هفهىم التراخيص و الشهبدات اإلدارية لرقببة عولية التهيئة والتعوير ودورهب في حوبية البيئة رخصة البناء
 رخصة التجزئة
 شهادة التعمٌر.
 شهادة القسمة
 شهادة المطابقة
المراجع:
 ٌحً وناس ،اآللٌات القانونٌة لحماٌة البٌئة فً الجزائر .رسالة دكتوراه فً القانون العام،جامعة أبو بكر بالقاٌد ،تلمسان200،
 محمد جبري ،التأطٌر القانونً للتعمٌر فً والٌة الجزائر  .مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ،فرعإدارة و مالٌة ،جامعة بن عكنون ،الجزائر.
 عبد هللا لعوٌجً ،قرارات التهٌئة و التعمٌر فً التشرٌع الجزائري  .مذكرة مقدمة لنٌل شهادةالماجستٌر فً العلوم القانونٌة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة2000 ،

 نورة منصوري ،قواعد التهٌئة و التعمٌر وفق التشرٌع.الجزائري دار الهدى ،الجزائر.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.

عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً0:
الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة:
المادة :اللغة االنجلٌزٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼزفخ أْى انًظطهذبد ثبنهغخ االَجهٛشٚخ ٔ انًزؼهمخ ثبنًمبٛٚض انزٚ ٙضرطٓب سالل انظضاطٙ
األٔل
المعارف المسبقة المطلوبة :
انزكٕ ٍٚانمبػض٘ انذ٘ رهمبِ انطبنت ف ٙانهغخ االَجهٛشٚخ ف ٙانًزادم انضراطٛخ انظبثمخ ٔ ،رًكٍ انطبنت يٍ يذزٕٖ
انًمبٛٚض انزٚ ٙضرطٓب ف ٙانظضاط ٙاألٔل
محتوى المادة:
- The organization of the Algerian administration
- Independent administrative authorities in Algeria
- The categories of public institutions
- The administrative judicial authorities in Algeria
- The public service : essential notions
- The management of the public service
- The legal regime of the administrative police
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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المراجع:
 - 1يظطفٗ طهًبٌ دجٛت :انًظطهذبد انمبََٕٛخ ف ٙانؼمٕص االَجهٛشٚخ اَجهٛش٘ ػزث.ٙ
 - 2سٚض يذًٕص انؼمبٚهخ :انًظطهذبد انمبََٕٛخ ثبنهغخ االَجهٛشٚخ
 - 3يذًٕص يذًض ػه ٙطجزِ :أطٕل انظٛبغخ انمبََٕٛخ ثبنؼزثٛخ ٔ االَجهٛشٚخ
 - 4يزاح ػه :ٙيظطهذبد لبََٕٛخ ثبالَجهٛشٚخ
 - 5دبرس طهًٛبٌ انفبرٔل :ٙانًؼجى انمبََٕ ٙػزث-ٙاَجهٛش٘
 - 6انؼزث ٙنٕكبرف :ٙانًؼجى انمبََٕ ٔ ٙاإلصار٘ نهؼمبر ػزث -ٙاَكهٛش٘
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :أعمال االدارة 7
المعامل3:
الرصٌد4:
اهداف التعلٌم:
األهداؾ األساسٌة للمادة  :تتمثل فً التعرٌؾ بطبٌعة القرار اإلداري ومبدأ المشروعٌة ،واألركان التً ٌقوم
علٌها القرار اإلداري ومعاٌٌر تمٌٌزه ،وأنواع القرارات اإلدارٌة ،نفاذها وسرٌانه ،ونهاٌتها
المعارف المسبقة المطلوبة :
قواعد اإلدارة العامة وأعمال السلطة اإلدارٌة
محتوى المادة:
 إصدار وشهر القرار اإلداري سرٌان القرارات اإلدارٌة فً مواجهة اإلدارة واألفراد طرق تنفٌذ القرارات اإلدارٌة نهاٌة القرارات اإلدارٌة السحب
 اإللؽاء
المراجع:
 ص طهًٛبٌ يذًض انطًبٔ٘ – يجبصئ انمبٌَٕ اإلصار٘ – صار انفكز انؼزث1979 ٙ جٕرج لٕصال  -ثٛبر صنمٕنم ّٛانمبٌَٕ اإلصار٘ ( ج  ٔ 1ج  – ) 2رزجًخ يُظٕر انمبض ٙانًؤطظخانجبيؼٛخ نهضراطبد 2001
 ص دظ ٍٛػثًبٌ يذًض ػثًبٌ  – 2003لبٌَٕ انمضبء اإلصار٘ – صار انجبيؼخ انجضٚضح – 2003 ص ػجض انؼشٚش انظٛض انجْٕز٘ – انمبٌَٕ ٔانمزار اإلصار٘  -ص و ج 2005 ػجض انؼشٚش ػجض انًُؼى سهٛفخ :انمزاراد اإلصارٚخ  ،يُشؤح انًؼبرف يظز. ػظبو َؼًّ اطًبػٛم :انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهمزار اإلصار٘ ػبر ػٕاثض٘ َ:ظزٚخ انمزاراد اإلصارٚخ ث ٍٛػهى اإلصارح انؼبيخ ٔانمبٌَٕ اإلصار٘ ،صٕٚاٌ انًطجٕػبدانجبيؼٛخ  ،انجشائز.
 دظ ٍٛصرٔٚش ػجض انذًٛضَٓ :بٚخ انمزار اإلصار٘ ػٍ غٛز طزٚك انمضبء ػجض انؼشٚش ػجض انًُؼى سهٛفخ ٔ :لف رُفٛذ انمزار اإلصار٘ ،يُشؤح انًؼبرف يظز. سبنض طًبرح انشػج :ٙانمزار اإلصار٘ ث ٍٛانُظزٚخ ٔانزطجٛك يذًض فؤاص ػجض انجبطظ :انمزار اإلداريانًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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 ػًبر ثٕضٛبف :انمزار االصار٘ – صراطخ رشزٚؼٛخ لضبئٛخ فمٓٛخ  ،جظٕر  ،انجشائزطرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :القضاء االداري  ( 7الدعاوى و المسؤولٌة)
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
إن الهدؾ من دراسة النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة ،هو تحول النظام القضائً الجزائري حدٌثا جدا
من نظام قضائً موحد إلى نظام مزدوج ،كما أن المنازعة اإلدارٌة لمتمٌزة عن المنازعة العادٌة ،وأن المسٌر
والمسئول اإلداري فً مختلؾ القطاعات والمرافق العمومٌة لملزم بمعرفة القواعد اإلجرائٌة السارٌة المفعول،
فضال عن معرفة الحدود التً ٌرسمها القانون للمتقاضٌن ،وأٌضا قواعد االمتٌاز المقررة للسلطات اإلدارٌة ،
تتمثل فٌما درسه الطالب فً مسار اللٌسانس من مفردات ومصطلحات القانون اإلداري بوجه عام والمنازعات
بوجه خاص.
المعارف المسبقة المطلوبة :
تتمثل فٌما درسه الطالب فً مسار اللٌسانس من مفردات ومصطلحات القانون اإلداري بوجه عام ٔ .انزذكى
ف ٙانًجبصئ انؼبيخ نهًُبسػبد اإلصارٚخ ثبإلضبفخ إنٗ األدكبو انؼبيخ نهًظؤٔنٛخ انٕارصح ف ٙانمبٌَٕ انًضَٙ
محتوى المادة:
 مفهوم دعوى اإللؽاء ودعوى التعوٌض قواعد االختصاص (للدعوٌٌن )... قضاء اإللؽاء وقضاء التعوٌض شروط قبول دعوى اإللؽاء ودعوى التعوٌض إجراءات سٌر الدعوى أوجه اإللؽاءاإلطار المفاهٌمً للمسؤولٌة اإلدارٌة تعرٌفها
 نشأتها وتطورها فً القانون الفرنسً
 تطبٌقاتها فً التشرٌع والقضاء الجزائرٌٌن )...
– أنواع المسؤولٌة اإلدارٌة
 المسؤولٌة اإلدارٌة على أساس الخطأ (البسٌط  ،الجسٌم
 المسؤولٌة اإلدارٌة بدون خطا (نظرٌة المخاطر)
– أركان المسؤولٌة اإلدارٌة (الخطأ أنواعه وإثباته  ،الضرر أنواعه وإثباته  ،العالقة السببٌة بٌن الخطأ
والضرر)
– إجراءات التقاضً فً دعاوى المسؤولٌة اإلدارٌة
 دعوى التعوٌض
 دعاوى القضاء الكامل)
المراجع:
 لبٌَٕ رلى  09 /08يؤرر ف 25 ٙفجزاٚز ػبو ٚ 2008زؼهك ثمبٌَٕ اإلجزاءاد انًضَٛخ ٔاإلصارٚخ ص .ثؼه ٙيذًض انظغٛز ،صػٕٖ اإلنغبء ،صار انؼهٕو نهُشز ٔانزٕسٚغ ،طجؼخ 2012 ادًض يذ : ٕٛانًُبسػبد االصارٚخانًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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 فؤاص ادًض ػبيز  :يٛؼبص رفغ صػٕٖ االنغبء ف ٙضٕء ادكبو انًذكًخ االصارٚخ انؼهٛب يظؼٕص شٕٓٛة :انًجبصئ انؼبيخ نهًُبسػبد االصارٚخ ،صٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ ،انجشائز نذظ ٍٛثٍ شٛز اس يهٕٚب  :يجبصئ االثجبد ف ٙانًُبسػبد االصارٚخ ػًبر ػٕاثض٘ :انُظزٚخ انؼبيخ نهًُبسػبد االصارٚخ  ،صٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ ،انجشائز رشٛض سهٕف :ٙلبٌَٕ انًُبسػبد االصارٚخ رُظٛى ٔاسزظبص انمضبء االصار٘ صٕٚاٌ انًطجٕػبدانجبيؼٛخ ،انجشائز
 مسعود شٌهوب :المسؤولٌة عن المخاطر وتطبٌقها فً القانون اإلداري حسن بن شٌخ أٌت ملوي  :دروس فً المسؤولٌة اإلدارٌة محمد بكر حسٌنً :مسؤولٌة اإلدارة عن أعمال موظفٌها محمد أنور حمادى :المسؤولٌة اإلدارٌة والقضاء الكامل رشٌد خلوفً  ،قانون المسؤولٌة اإلدارٌة . عمار عوابدي  ،نظرٌة المسؤولٌة اإلدارٌة .MICHEL PAILLET ; La responsabilité administrative, Dalloz, 1996
M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DEVOLVÈ, B.GENEVOIS ; Les
grands arrêt de la jurisprudence administrative ( GAJA) , Dalloz , 13 eme
édition , 2
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :سلطات و آلٌات الضبط االداري
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
إن الهدؾ من دراسة هذا المقٌاس هو ضرورة فهم وإدراك الطالب للهٌئات اإلدارٌة القائمة بمهام الضبط
اإلداري طبقا للقوانٌن واألنظمة السارٌة المفعول والدراسات الفقهٌة  ،ومنه السلطات واالمتٌازات المقررة
للسلطات اإلدارٌة  ،وأٌضا نزع الملكٌة للمنعة العامة ... ،فهً مسائل تستوجب اإللمام بها ومعرفتها من
اإلدارٌٌن ومن المسئولٌن والمسٌرٌن على وجه الخصوص
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارؾ األجهزة والهٌئات اإلدارٌة
معارؾ حول الصالحٌات واالختصاص والمهام الموكلة للمؤسسات واإلدارات العمومٌة .

محتوى المادة:
 مفهوم الضابطة اإلدارٌة أؼراض الضبط اإلداري سلطات الضابطة اإلدارٌة وامتٌازاتها حدود الضبط اإلداري (حاالت الظروؾ االستثنائٌة)... ، وسائل الضبط اإلداري (التنظٌمٌ - ،شار إلى القرارات باختصار ،-التنفٌذ المباشر)... ، حق نزع الملكٌة للمنفعة العامة الخصائص ،الشروط ،اإلجراءات ،حالة االستٌالء المؤقت علىالعقارات )..... ،
الوراجع:
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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 -عبد الرؤوؾ هاشم بسٌونً

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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3طؼٛض يمضو :انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ث ٍٛانزطٕر ٔانزذٕل يٍ يُظٕر رظٛٛز انًٕارص انجشزٚخ ٔأساللٛبد انًُٓخ صط ،صٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٛخ ،انجشائز 2010 . ،

طريقة التقيين
ايزذبٌ  +يزٕاطم
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :أعمال االدارة  ( 3العقود)
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
إن الهدؾ من دراسة العقود اإلدارٌة  ،هو إدراك الطالب ألهمٌة تنظٌم العقود اإلدارٌاة كوساٌلة قانونٌاة
تلجااأ إلٌهااا اإلدارة وهااً بصاادد القٌااام بمختلااؾ مهامهااا  ،وماان ثاام معرفااة طبٌعااة العقااود اإلدارٌااة وأنواعهااا
وعناصرها وتنفٌذها  ،وآثارها ....،
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل ما اكتسبه الطالب من مفاهٌم وقواعد تتصل بالعقود اإلدارٌة

محتوى المادة:
 مفهوم العقود اإلدارٌة وتمٌٌزها عن سائر العقود األخرى... ، أنواع العقود اإلدارٌة... ، نطاق تطبٌق العقود اإلدارٌة... ، إبرام وتنفٌذ العقود اإلدارٌة... ، اآلثار المترتبة عن العقود اإلدارٌة... ، المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارٌةالوراجع:
 ْبَ ٙيذًٕص دًشح :انُظبو انمبََٕ ٙانٕاجت نألػًبل ػهٗ انؼمٕص االصارٚخ يذًٕص ػجض انًجٛض انًغزث : ٙانًشكالد انزٕٚ ٙاجٓٓب رُفٛذ انؼمٕص االصارٚخ ٔاثبرْب انمبََٕٛخ انٛبص انشٛشبَ :ٙانجُٕص انزذكًٛٛخ ف ٙانؼمٕص انز ٙركٌٕ االصارح طزفب فٓٛب يبسٌ نٛهٕ راض : ٙانؼمٕص االصارٚخ ف ٙانمبٌَٕ انهٛجٔ ٙانًمبرٌ ادًض يذًٕص جًؼخ :انؼمٕص االصارٚخ طجمب نألدكبو لبٌَٕ انًُبلظبد ٔانًشاٚضاد انجضٚض -ػًبر ثٕضٛبف :انمزار اإلصار٘ – صراطخ رشزٚؼٛخ لضبئٛخ فمٓٛخ  ،جظٕر  ،انجشائز

طريقة التقيين
ايزذبٌ  +يزٕاطم
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :قانون المٌزانٌة و المحاسبة العمومٌة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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من البدٌهً أن أموال اإلدارة لٌست فً نفس المستوى من حٌث المعاملة  ،ولذلك توجب معرفة تصنٌؾ وتمٌٌز
األم وال العامة  ،عندما تتعامل كاألفراد فً أموالهم  ،وأٌضا عندما تكون األموال عامة تنتفً عنها صفة
الخصوصٌة والتملك  ،وبالتالً فالقواعد القانونٌة المطبقة على النوعٌن مختلفة  ،ثم كٌفٌات اكتساب األموال
للصفة العمومٌة وطرق زوالها عنها
المعارف المسبقة المطلوبة :
تتمثل فً المفاهٌم والمصطلحات التً أخذها الطلبة فً سنوات اللٌسانس والمتعلقة خاصة  ،باألموال
العمومٌة  ،بشكل جزئً ومبسط
محتوى المادة:
أوال -قانون المٌزانٌة
 نشأة وتطور قوانٌن المالٌة فً الجزائر منذ االستقالل . تعرٌؾ المٌزانٌة والمبادئ التً تحكمها . هٌكلة وتقسٌمات المٌزانٌة العامة للدولة (اإلٌرادات وأبوابها  ،النفقات ومصارفها) مراحل إعداد المٌزانٌة وتنفٌذها . الرقابة على المٌزانٌة العامة للدولة .دراسة األحكام القانونٌة الواردة فً القانون اإلطار رقم  17_84المتعلق بقوانٌن المالٌة  ،وكذا
الواردة فً قوانٌن المالٌة السنوٌة
ثانٌا – قانون المحاسبة العمومٌة
 اإلطار القانونً للمحاسبة العمومٌة من خالل القانون رقم  23-90والقوانٌن الملحقة والمكملة له . المٌزانٌة و العملٌات المالٌة و تنفٌذها . األعوان المكلفون بالتنفٌذ )اآلمرون بالصرؾ  ،المحاسبون العمومٌون ( التنافً بٌن وظٌفتً اآلمرٌن بالصرؾ و المحاسبٌن العمومٌٌن مبدآ الفصل بٌن األمر بالصرؾوالمحاسب العمومً وتطبٌقاته
 الرقابة على عملٌات المٌزانٌة العمومٌة (وظٌفة مراقبة النفقات المستعملة  ،رقابة التنفٌذ  ،مراقبةالتسٌٌر)
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. 2003
حامد عبد المجٌد دارس" مبادئ المالٌة العامة" مركز اإلسكندرٌة للكتاب  42شد مصطفى مشرقة االزارٌطة
،الطبعة . 2000
حسٌن الصؽٌر "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،
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة إعداد مذكرة
المعامل7 :
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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الرصٌد4:
أهداف التعلٌم
معرفة الطالب لقواعد اعداد المذكرات استعدادا إلنجاز مذكرة التخرج
المعارف المسبقة المطلوبة :
تحصل محتوٌات مقٌاس منهجٌة البحث العلمً فً السنوات السابقة
محتوى المادة:
 اختٌار الموضوع صٌاؼة العنوان واجهة المذكرة اعداد الخطة األولٌة كتابة و تحرٌر المقدمة ترقٌم المذكرة المالحق المراجع التهمٌش......  - 1أحمد شبلً ((كٌؾ 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  - 7ؼازي 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 والتوزٌع،بٌروت 2003 10رجاء وحٌد دوٌدري البحث العلمً أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .2005 طرٌقة التقٌٌم:امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :المشروع الشخصً و المهنً
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
ٌهدؾ من خالل المقٌاس لربط الطالب بالمحٌط االقتصادي و االجتماعً  ،بدراسة الوظائؾ و المهن التً
ٌستطٌع الولوج الٌها بعد التخرج من خالل معاٌنتها عن كثب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل المعارؾ المحصلة فً المراحل الدراسٌة السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصٌل المقٌاس
محتوى المادة:
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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كل المهن التً تشترط الحصول على شهادة اللٌسانس أو الماستر فً الحقوق  ،لاللتحاق بها  ،ال سٌما القضاء،
التوثٌق ،المحضر القضائً ،المحاماة ،المناصب االدارٌة على مستوى االدارات المحلٌة و الوطنٌة
 بحوث متعلقة بالمهن بطاقات تقنٌة عن المهن زٌارات مٌدانٌة محاضرات من تنظٌم بعض المهنٌٌن..طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قانون الجماعات المحلٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
هدؾ هذا المقٌاس بشكل عام إلى تعرٌؾ الطالب باإلطار الفكري والمفاهٌمً و الوظٌفً و الهٌكلً لإلدارة
المحلٌة  ،مع تسلٌط الضوء على طبٌعة العالقات بٌن الحكومة المركزٌة و الجماعات المحلٌة ،و تركز المادة
بشكل خاص على بٌئة وتطور اإلدارة المحلٌة فً الجزائر من حٌث تطور البناء اإلداري و التنظٌمً ألجهزة
اإلدارة المحلٌة و األنظمة التً تحكمها وكذلك دراسة وظائؾ و اختصاصات وعالقات و مصادر تموٌل أجهزة
اإلدارة المحلٌة فً الجزائر ،إضافة إلى التوجهات الجدٌدة لتطبٌقات اإلدارة المحلٌة فً الجزائر من خالل
قانونً البلدٌة والوالٌة األخٌرٌن.
المعارف المسبقة المطلوبة :
اإللمام بالنظرٌة العامة للتنظٌم اإلداري (المركزٌة والالمركزٌة ونظرٌة الشخصٌة المعنوٌة )  ,قوانٌن البلدٌة
والوالٌة فً الجزائر وتطورهما التارٌخً  ،وهً مواضٌع تمت دراستها فً مرحلة اللٌسانس حقوق .
محتوى المادة:
 التعرٌؾ بقوانٌن الجماعات اإلقلٌمٌة ،وتحقٌق مبادئ الدٌمقراطٌة التشاركٌة ... تشكٌل الهٌئات اإلقلٌمٌة البلدٌة والوالٌة ومصالحها من أجل تحسٌن وتطوٌر الخدمة مداوالت المجلس الشعبً البلدي  ،و م ش الوالئً /وظٌفة رئٌس المجلس الشعبً البلدي سلطات الوالً بصفته ممثال للدولة  /وللوالٌة حسب القانون اإلصالحً الجدٌد... ، المجلس الشعبً الوالئً ودوره فً التنمٌة المحلٌةالمراجع :
 فؤاد مهنا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري فً جمهورٌة مصر العربٌة ،اإلسكندرٌة مؤسسة شباب الجامعة،1973
 ثروت بدوي ،القانون اإلداري  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة. 2002، عمار بوضٌاؾ ،الوجٌز فً القانون اإلداري الجزائر  ،دار رٌحانة . 2002 ، 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 أخوانمورافتلً،1984 ،
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان
انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :الفساد و أخالقٌات العمل
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
 .الوقوؾ على جهود المشرع الجزائري فً مكافحة الفساد و الوقاٌة منه من خالل النصوص القانونٌة ،و
دراسة الهٌئات الساهرة على الوقاٌة من الفساد و مكافحته
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات القانون الجنائً .الجرٌمة و العقوبة.
محتوى المادة:
 مفهوم أخالقٌات العمل أهمٌة أخالقٌات العمل فً االدارة العامة مشكلة الفساد االداري دور أخالقٌات العامل فً مكافحة الفساد االداري جهود المشرع الجزائري فً مكافحة الفساد االداري قانون مكافحة الفساد و دوره فً ضبط أخالقٌات العاملالهدؾ و المصطلحات المستعملة فً قانون الوقاٌة من الفساد و مكافحته
التدابٌر الوقائٌة فً القطاع العام
الهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته
الدٌوان المركزي لقمع الفساد
المراجع:
 عمار عوابدي ،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية المؤسسة الوطنية للكتاب ،دون ذكر الطبعة،4891 ،الجزائر ،ص .045
 حسين عبد العال ،الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري ،دار الفكر الجامعي ،4551،مصدر،ص.85
 جمال الدين عويسات ،مبادئ اإلدارة العامة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون ذكر الطبعة، ،4552الجزائر ،ص ،20
الصباغ زهٌر :البعد األخالقً فً الخدمة العامة ،الرٌاض  -اإلدارة العامة ،عدد  ، 48السنة24.ربٌع األخر1406
حلوانً ابتسام ،الصبان وعٌدروس  :السلطة اإلدارٌة وعالقات اإلدارة مع الجمهور ،جامعة الملكسعود  -مجلة العلوم اإلدارٌة 1412 ،ه  1992م.
 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .2004 عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ أبو حمود ،حسن ،)2002(،الفساد ومنعكساته االقتصادٌة واالجتماعٌة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌةوالقانونٌة ،المجلد  ،18العدد
 ابو دٌة أحمد  ،الفساد :اسبابه وطرق مكافحته ،منشورات االئتالؾ من أجل التزاهة والمساءلة أمان. 2004 ،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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عنوان الماستر :القانون اإلداري
السداسً 3
الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة:
المادة :اللغة االنجلٌزٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼزفخ أْى انًظطهذبد ثبنهغخ االَجهٛشٚخ ٔانًزؼهمخ ثبنًمبٛٚض انزٚ ٙضرطٓب سالل انظضاطٙ
انثبَٙ
المعارف المسبقة المطلوبة :
انزكٕ ٍٚانمبػض٘ انذ٘ رهمبِ انطبنت ف ٙانهغخ االَجهٛشٚخ ف ٙانًزادم انضراطٛخ انظبثمخ ٔ ،رًكٍ انطبنت يٍ يذزٕٖ
انًمبٛٚض انزٚ ٙضرطٓب ف ٙانظضاط ٙانثبَٙ
محتوى المادة:
- Public function : essential notions
- General theory of human resources
- the fight against corruption in the administration
- Rights and duties of public official
- Ethics of public agent
- Evaluation of public official
- Discipline of public official
المراجع:
 - 1يظطفٗ طهًبٌ دجٛت :انًظطهذبد انمبََٕٛخ ف ٙانؼمٕص االَجهٛشٚخ اَجهٛش٘ ػزث.ٙ
 - 2سٚض يذًٕص انؼمبٚهخ :انًظطهذبد انمبََٕٛخ ثبنهغخ االَجهٛشٚخ
 - 3يذًٕص يذًض ػه ٙطجزِ :أطٕل انظٛبغخ انمبََٕٛخ ثبنؼزثٛخ ٔ االَجهٛشٚخ
 - 4يزاح ػه :ٙيظطهذبد لبََٕٛخ ثبالَجهٛشٚخ
 - 5دبرس طهًٛبٌ انفبرٔل :ٙانًؼجى انمبََٕ ٙػزث-ٙاَجهٛش٘
 - 6انؼزث ٙنٕكبرف :ٙانًؼجى انمبََٕ ٔ ٙاإلصار٘ نهؼمبر ػزث -ٙاَكهٛش٘
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل

انًؤطظخ :جبيؼخ يذًض ثٕضٛبف  -انًظٛهخ
انظُخ انجبيؼٛخ7102/7102 :
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