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 بطاقة تعريف الماستر
 ( تعبئة كل الخانات إجباري)  

 

  إطار وأهداف التكوين: -1

 
 

  شروط االلتحاق -أ
 الفرع –التخصصات المفتوحة ضمن الشعبة  -

 التخصصات التي يوافق عليها المجلس العلمي للكلية -
 

  أهداف التكوين -ب
نية  مع كفاءة عالية في يهدف هذا الماستر إلى تعميق معارف الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة في الميزا

 مجاالت المالية  العامة.
 مواصلة البحث في الدكتوراه أو لالستخدام في الواقع العملي.

يسمح هذا التكوين للحاصلين على الماستر بالتعرف على اإلشكاليات الجديدة في مجال المالية العامة 
 واإلصالح الميزاني بتطور مهام الدولة وتقنيات التدخل الحكومي.

 كما يمكن أن تشكل المسلك األفضل للوصول إلى مهنة مستشار مالي.

 
  المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

يمنح التكوين في الماستر تكوينا معمق في مجال المالية  العامة لمدة عامين، ويمزج بين دروس أكاديمية، 
 ية.ودروس ذات توجهات مهن

 يشكل هذا التكوين نقطة انطالق للتكوين في الدكتوراه.
المنافذ األساسية للتشغيل تتمثل في: مصالح الميزانية لدى الوزارات والجماعات المحلية ، مصالح الرقابة 

 المصالح الميزانية. ةالمالية، االستشارة، كما يمكن للحاصلين على هذه الشهادة تولي مسؤولي

 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاية والوطنية ات الجهوالقدر -د

هناك فرص واسعة للتوظيف على المستوى الوطني خاصة ظل الحديث عن تقسيم إداري جديد مع النقص 
في الكفاءات ذات المؤهالت العالية، مع االستعداد إلدخال أنماط جديدة في تسيير الميزانيات في ظل 

تسيطر على هذا  يا يجعل اإلدارات في حاجة إلى إطارات ذات تكوين أكاديمعصرنة النظام الميزاني؛  مم
 القانون وتكون قادرة على تنفيذه.

 
 الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 الفرع –التخصصات المفتوحة ضمن الشعبة  -

 التخصصات التي يوافق عليها المجلس العلمي للكلية-        
 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

لة نظرا لوجود طلب والتوظيف بسه تسيير الموارد البشريةفي  ماسترتخرجين الحاملين لشهادة اليمكن للم
 لميل الطلبة إليه.الدكتوراه  كما يمكن لهذا التخصص أن يستمر إلى غاية طورفي سوق الشغل، 

ربمن أجل نجاح وديمومة التكوين البد من متابعة للخريجين عن  ف خلية معهم من طر االتصاللبقاء  ق
 خاصة من المفروض أن تشكل على مستوى كل كلية في الجامعات الجزائرية لمتابعة ذلك.
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 السداسي األول - 1
 

 وحدة التعليم

ي الحجم الساع
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 6      وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 اقتصادايت املالية العمومية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 ملالية العموميةالسياسات والنظم ا

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 يف القطاع العام معايري احملاسبة املالية الدولية

   9 4      وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 مناذج و تقنيات التنبؤ

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املقاوالتية

   2       وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 العموميالقانون األساسي للوظيف 

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني - 2

 

 حدة التعليمو

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 6      وحدات التعليم األساسية

ةجتديد مناهج امليزانية العمومي  x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 إدارة ميزانية اجلماعات احمللية

العام الرقابة والتدقيق يف القطاع  x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 

   9 4      وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 مالية احلكومة إحصائيات

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 لتحرير اإلدارياالتصال و ا

   2       وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 قانون حمارية الفساد

   1       وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 6      وحدات التعليم األساسية

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 عصرنه امليزانية يف اجلزائر
 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 يف القطاع العمومي مراقبة التسيري

 x x 6 2 سا 6  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 اجلباية احمللية

   9 4      وحدات التعليم المنهجية

 x x 5 2 سا5  سا 1.30 سا 1.30 سا 120 الوطنيةالكلية  احلساابت 

 x x 4 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 هجيةاملن

   2 2      وحدات التعليم اإلستكشافية

 x x 2 2 سا1   سا 1.30 سا 37.5 املنازعات اإلدارية قانون 

   1 2      وحدة التعليم األفقية

 x x 1 2 سا2   سا 1.30 52.5 اللغة األجنبية

   30      607.5 1مجموع السداسي 
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   رابعالسداسي ال - 4
 إعداد مذكرة التخرج

 
 العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية  الميدان :

 علوم التسيير    : الفرع
 الميزانية إدارة  التخصص:

 
 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 4 652 العمل الشخصي 

 - - - التربص في المؤسسة

 - - - الملتقيات 

 - - - أعمال أخرى)حدد(

 30 - 652 4مجموع السداسي 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  )  حوصلة شاملة للتكوين: - 5

  :(بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي للسداسيات األربعة
 

 

ةاالستكشافي األفقية المجموع  و ت               ح س  األساسية المنهجية 

 محاضرة 270 180 90 90 630

 أعمال موجهة 270 90 - - 360

 أعمال تطبيقية - - - - -

 عمل شخصي 1080 360 60 120 1620

 عمل آخر)محدد( - - - - 

 المجموع 1620 630 150 210 2610

 األرصدة 72 36 8 4 120

ملكل وحدة تعلي صدةاألر % %60 %30 %8 %2 %100  
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 إدارة امليزانية   عنوان الماستر:

 األول    السداسي:

 األساسية           الوحدة: اسم

  لعموميةاقتصادايت املالية ا           المادة: اسم
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

القانونية و  –خمتلف اجلوانب  بعد دراسة هذه املادة يصبح الطالب قادرا على فهم موضوع اقتصادايت املالية العمومية من -
 اإلجرائية، و فهم كذلك أسسها و قواعدها. و التعرف كذلك على مصادر املوارد املالية من حيث احلصول عليها و سبل إنفاقها. 

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

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

- Introduction à la théorie des choix publics et des finances publiques. 

- Dépenses publiques et couverture des dépenses publiques. 
- Théorie de la dette publique et de l'emprunt. 
- Incidence monétaire d'un emprunt d'Etat. 
- Impact de l'emprunt sur l'économie.  
- Gestion budgétaire.  
- Incidence et effets des impôts, taxes et dépenses publiques. 
- Dette publique, politique financière et financement du développement.  
- Effet des dépenses publiques sur le niveau de la demande globale.  
- Le multiplicateur budgétaire, le multiplicateur fiscal, le multiplicateur du budget d'équilibre. 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ...إلخامتحان. مستمرة،مراقبة  :طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

  1979ديوان املطبوعات اجلامعية اقتصادايت املالية العامة ،صاحل الرويلي،  -
  2002اقتصادايت املالية العامة : عباس حمرز اجلزائر  -
  1984اقتصادايت املالية العامة : عادل أمحد  حشيش ، القاهرة   -
 املتعلق بقوانني املالية املعدل  84/17قانون  -

- Denideni yahia: la pratique du système budgetaire de l’etat en Algerie    O PU Alger 2002-

11-12 
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 األول    السداسي:
 األساسية           اسم الوحدة:

 السياسات والنظم املالية العمومية           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
ي هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه ف): التعليم أهداف

 ( على األكثر

القانونية و  –بعد دراسة هذه املادة يصبح الطالب قادرا على فهم موضوع السياسات و النظم املالية العمومية من خمتلف اجلوانب  -
ملقومات و األمهية اإلجرائية، و فهم كذلك كيفية إعدادها و حتليلها. و التعرف كذلك على النظم املالية من حيث اخلصائص و ا

 و األهداف. 
 

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

 امليزانية العمومية -

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

 تطور دور السياسات املالية .1

 املوازنة العامة .2

 قواعد املوازنة العامة  .3

 تصنيف حساابت املوازنة العامة .4

 دورة املوازنة العامة .5

 تنفيذ املوازنة العامة .6

 الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة .7

 
 ريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفطريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي .8

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

 (: أساسيات املالية العامة. منشورات احلليب احلقوقية . لبنان2012سوزي عديل انشد ) .9

 (: احملاسبة احلكومية. دار وائل للنشر و التوزيع. األردن.2008خالد شحادة اخلطيب، حممد خالد املهايين ) .10

 : أصول املوازنة العامة. دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة. األردن.(2008حممد شاكر عصفور ) .11

 (: اقتصادايت املالية العامة. دار الرضوان اانشر و التوزيع. األردن2008فتحي أمحد ذايب عواد ) .12
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 األول     السداسي:
 األساسية           اسم الوحدة:

 يف القطاع العامعايري احملاسبة املالية الدولية م           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر
يقدم هذا املقياس معايير املحاسبة الدولية للمؤسسات غير الهادفة للربح. حيث يمكن الطلبة من فهم محتويات هذه  -

 املتطلبات الضرورية لتطبيه. جال تطبيقاته، وو ماملعايير  من حيث الهدف من املعيار و  نطاق أ

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

 سطرين على األكثر(.  
-  

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

 احملاسبة العمومية يف ظل احملاسبة الدولية الفصل األول:
 اف، واملنظمات ذات العالقة هبا.احملاسبة الدولية: املفهوم، األهد -1
 التوافق و التوحيد احملاسيب الدويل. -2
 اجلهود الدولية لتطوير احملاسبة العمومية. -3

 األسس النظرية للمحاسبة العمومية الفصل الثاين:
 املخصصة(. النظرايت املفسرة للمحاسبة العمومية )نظرية أصحاب املشروع، نظرية الشخصية املعنوية، نظرية األموال -1
 املقارنة بني نظام احملاسبة العمومية ونظام احملاسبة املالية. -2
 تطبيق األسس احملاسبية على احملاسبة العمومية )األساس النقدي، أساس االستحقاق، األساس املشرتك(. -3

 ماهية معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام الفصل الثالث:
 اسبة الدولية يف القطاع العام.مفهوم و أمهية معايري احمل -1
 جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام. -2
 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وفق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام. -3

 دراسة تفصيلية ملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام.الفصل الرابع:  
 لدولية يف القطاع العام وفق أساس االستحقاق.معايري احملاسبة ا -1
 معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام وفق األساس النقدي. -2

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلئة باملا 50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -
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 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:

اإلحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني،  -1
 .2010،  2و  1جمموعة طالل أبو غزالة، اجلزء 

 .2010احلكومية من التقليد إىل احلداثة، دار املسرية، عمان، األردن،  إمساعيل حسني، احملاسبة -2

 .2011رأفت حممود سالمة، احملاسبة احلكومية، دار املسرية، عمان، األردن،  -3

4- Ali bissaad, manuel de la comptabilité publique, école nationale des impots, koléa, 
Algérie, 2001. 
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 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

 نماذج و تقنيات التنبؤ           اسم المادة:

      5              :الرصيد
 2المعامل:             

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

 ( ى األكثرعل

متكني الطالب من معرفة خمتلف املناهج املتبعة يف البحوث النظرية و التطبيقية، و تدريبه على كيفية استخدامها يف خمتلف اجملاالت 
 العلمية و العملية. 

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

 على األكثر(.   سطرين
- 

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

 مقدمة:
 احنياز التنبؤ. –طرق التنبؤ  –ملاذا نتنبأ 
 النماذج:

 مناذج وصيغ التنبؤ . –مناذج ذات صالحية حملية وعامة –النماذج األساسية 
 معايري التنبؤ:

معايري  –صفات احلالة الثابتة –الصفات االنتقالية  –الصفات اإلحصائية  –ف املعايري الختبار صيغ التنبؤ على البياانت تصني
 الختبار الصيغ التنبؤ يه على النماذج.
 التنبؤ يف بعض النماذج األساسية:

–مناذج منحنيات النمو –النماذج املومسية  –ائية النماذج العشو  –مناذج االحندار  –مناذج االحنراف اخلطي –منوذج املتوسط الثابت 

 مناذج متعددة املتغريات.
 طرق ومناذج التنبؤ:

 اختبار النماذج. –بناء النماذج والتعرف  –طرق التنبؤ 
 عملية التنبؤ:
 التحكم يف التنبؤ.  –حتليل ومقارنة الطرق  –طرق التوالف  -البياانت

 

 
 ان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ( ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،)  المراجع:
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 األول    :السداسي
 املنهجية           اسم الوحدة:

 قاوتاتي امل           اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

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

 ( على األكثر

أو مجاعية، و ذلك من خالل إعطاء الطالب بعض اإلرشادات و التوجيهات اليت تتعلق مبجاالت خلق مشاريع اقتصادية فردية 
تلقينهم املراحل اليت جيب أن تتبع قبل و بعد جتسيد املشروع. مع تشجيعهم على حب املغامرة و املخاطرة اليت عادة ما تكون أحد 

 مقومات اإلبداع و االخرتاع و التفوق و النجاح.  
 

كن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تم) :  المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

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

 تطور الفكر املقاواليت  .1
 الدوافع و األهداف – ملقاوالتيةا .2
  املقاواليتخصائص  .3
 مراحل إعداد املشروع املقاواليت .4
  املقاواليتجناح  شروط   .5
 العوامل املسامهة يف عرقلة النشاط املقاواليت  .6
 يف التنمية االقتصادية املستدامةواليت ااملق تنوع و تعدد النشاط أمهية  .7
 دور األقطاب الصناعية و التهيئات اإلقليمية يف دعم النشاط املقاواليت .8
 نشاء املشاريع املقاوالتيةدور و أتثري مراكز البحث يف التكنولوجيا  يف اجلامعات على إ .9

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

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

1. Dominique VELLIN: LA CREATION D’ENTREPRISES INNOVANTES, PANORAMA ET DEFIS. 

2. Nathalie SCHIEB-BIENFAIT: L’ENTREPRENEURIAT CHEZ LES JEUNES : APPRENDRE A ENTREPRENDRE 

3. Didier CHABAUD : LES ENTREPRISES FAMILIALES : AU CŒUR DE L’ENTREPRENEURIAT ? 

4. Olivier BASSO, Sylvie PHEULPIN : L’INTRAPRENEURIAT : POUR SURMONTER LE DÉCLIN DES GRANDES ENTREPRISES ? 
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 األول    السداسي
 االستكشافية           اسم الوحدة:

 القانون األساسي للوظيف العمومي           اسم المادة:
      2              الرصيد:

 2المعامل:             

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

 ( األكثر على

 إن دراسة هذا املقياس متكن من توظيف و استخدام القوانني اليت يصدرها الوظيف العمومي استخداما سليما. -
 

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

 

 
يد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحد

 للطالب (

 املقصود ابلوظيفة العمومية، -

 اجلهاز اإلداري الذي ينظم الوظيفة العمومية، -

 األجهزة املكلفة ابلتقييم، -

 آليات مراقبة الوظيفة العمومية، -

 املؤشرات اليت تقيم على أساسها الوظيفة العمومية. -

-  
 راقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 قوانني الوظيفة العمومية، -

 .قوانني العمل -
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 األول   :السداسي
 األفقية           اسم الوحدة:

 اللغ  األجنبي           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

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

 ( على األكثر

ني معارفهم يف اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك بتجارب متكني الطلبة من حتس
 الغري على املستوى الدويل.  

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

 سطرين على األكثر(.  
 

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

 يستحسن ترك احلرية ألساتذة املادة الختيار احملتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبرية.
 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

 
 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 إدارة امليزانيةعنوان الماستر:   

 الثاين    :اسيالسد

 األساسية           اسم الوحدة:

 مناهج امليزانية العمومية           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

 متكني الطلبة من التعرف و التدريب على املناهج اليت تتبع يف إعداد و تنفيذ و مراقبة امليزانية العمومية. -

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

 سطرين على األكثر(.  

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

 أنواع املوازانت العامة

 املوازنة التقليدية، -

 موازنة األداء، -

 موازنة الربامج و اخلطط، -

 املوازنة الصفرية. -

 النفقات العامة،
 اإليرادات العامة،

 املوازنة أداة للتوازن املايل و االقتصادي
 اإلنفاق احلكومي ترشيد

 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

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

 : أساسيات املالية العامة. منشورات احلليب احلقوقية . لبنان(2012سوزي عديل انشد )

 (: احملاسبة احلكومية. دار وائل للنشر و التوزيع. األردن.2008خالد شحادة اخلطيب، حممد خالد املهايين )

 (: أصول املوازنة العامة. دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة. األردن.2008حممد شاكر عصفور )

 (: اقتصادايت املالية العامة. دار الرضوان اانشر و التوزيع. األردن2008محد ذايب عواد )فتحي أ
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 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 إدارة ميزانية اجلماعات احمللية           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

 
 

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

 متكني الطلبة من التعرف و التدريب على كيفية إدارة ميزانية اجلماعات احمللية. -

 

لة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواص) :  المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

 

 

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

  موازنة املؤسسات العامة و اجلماعات احمللية: -

 موازنة املؤسسات العامة،  -1
 موازنة البلدايت،  -2
 موازنة الوالية -3

 التقليدية و احلديثة:  –أنواع املوازانت العامة  -4

 املوازنة التقليدية )موازنة البنود(، -5

 موازنة األداء )موازنة الربامج و األداء(، -6

 موازنة الربامج )موازنة التخطيط(، -7

 املوازنة الصفرية. -8

9-  
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة.ألعمال املوجهلباملائة  50باملائة للمحاضرة   50: ر و امتحان نهائيتقييم مستم -

 

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

 (: احملاسبة احلكومية. دار وائل للنشر و التوزيع. األردن.2008خالد شحادة اخلطيب، حممد خالد املهايين ) -10

 . دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة. األردن.(: أصول املوازنة العامة2008حممد شاكر عصفور ) -11

 (: اقتصادايت املالية العامة. دار الرضوان اانشر و التوزيع. األردن2008فتحي أمحد ذايب عواد ) -12
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 الثاين    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 الرقابة والتدقيق يف القطاع العام           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

 –انب بعد دراسة هذه املادة يصبح الطالب قادرا على فهم موضوع الرقابة و التدقيق يف القطاع العمومي من خمتلف اجلو  -
 القانونية و اإلجرائية و التنظيمية، و فهم كذلك األمهية و األهداف و التحدايت و العراقيل اليت جتاهبها.

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

 سطرين على األكثر(.  

 امليزانية العمومية -
 

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

 الرقابة والتدقيق يف القطاع العام
 الفصل األول: الرقابة يف القطاع العام

 مفهوم وأمهية الرقابة. -1

 أنواع الرقابة ) قبلية/ بعدية، داخلية/ خارجية، إدارية/تشريعية(. -2

 قابة :اهليئات املكلفة ابلر  -3

 املراقب املايل -أ
 املفتشية العامة للمالية  -ب

 جملس احملاسبة.  -ت

 الفصل الثاين: التدقيق الداخلي يف القطاع العام
 ماهية التدقيق الداخلي ) املفهوم، اخلصائص، األمهية، األهداف(. -1

 املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يف القطاع العام: -2

 امليثاق األخالقي للتدقيق الداخلي. -أ

 ايري الصفات مع -ب

 معايري األداء -ت

 املنهجية العملية للتدقيق الداخلي : -3

 أدوات ووسائل املدقق الداخلي. -أ
 تنظيم مهمة التدقيق الداخلي. -ب
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 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة.ألعمال املوجهلابملائة  50ضرة  ابملائة للمحا 50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

 

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

 .2011عباس حمرزي، اقتصادايت املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -1
- Ali Bissaad, droit de la comptabilité publique, édition Houma, Algérie, 2004.  

- Jacques Renard, théorie et pratique  de l’audit interne, édition d’organisation, 

paris, 2010. 
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 الثاين    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 إحصائيات مالي  الحكوم            اسم المادة:

      5:              الرصيد
 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): التعليم دافأه

 ( على األكثر

يهدف هذا املقياس إىل فهم املقاربة املعتمدة من قبل املؤسسات الدولية إلعداد إحصاءات املالية العامة قصد توحيد طريقة عرضها على 
 .لقيام مبقارانت سليمة بني الدول هبذا اخلصو املستوى الدويل مبا يسمح اب

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

 سطرين على األكثر(.  

 امليزانية العمومية -
 

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

 مبررات إصدار دليل إحصاءات مالية الحكومة -

 مجال تغطية إحصاءات مالية الحكومة -

 التدفقات واألرصدة والقواعد المحاسبية -

 اإلطار التحليلي إحصاءات مالية الحكومة -

 اإليرادات: عناصرها وتصنيفها -

 المصروفات: عناصرها ومختلف أشكال التصنيف -

 تصنيف مراكزهاالميزانية العمومية و -

 المعامالت في األصول غير المالية -

 المعامالت في األصول المالية والخصوم -

 إحصاءات مالية الحكومة ونظام المحاسبة الوطنية -

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ئة للمحاضرة  ابملا 50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

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

 بياانت احملاسبة الوطنية، -

 بياانت الديوان الوطين لإلحصاء، -

 .صندوق النقد الدويل، دليل إحصاءات مالية احلكومة -
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 الثاين    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 اتاتصال و التحرير اإلداري            اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

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

 ( على األكثر

ة منهجية سليمة تساعدهم على عرض أفكارهم و اهتماماهتم يف ضمان أتهيل الطلبة على كتابة و حترير األعمال العلمية بكيفي
 خمتلف وسائل النشر املتاحة. و كذلك مساعدهتم يف كتابة و حترير املراسالت و التقارير اإلدارية . 

املنظمة على حتليل الرسائل االتصالية اليت جيب أن تكون ما بينه و  االطالب قادر  كوناهلدف من دراسة االتصال هو أن يكما أن 
ال سيما  كذلك العامل اخلارجي. كما ميكنه ذلك ابلتعرف على مبادئ ومهارات االتصال، ابإلضافة إىل وسائله و  اليت ينتمي إليها و
 .االتصال االلكرتوين

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

 ألكثر(.  سطرين على ا

 معلومات عامة + منهجية -
 

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

  احملور األول: املناهج العلمية للبحث
 تقنيات اإلبالغ والنشر  -

 االتصال احملور الثاين: وسائل وتقنيات 
 )...يف الفكر اإلداري، مفهومه االتصالخيي، التطور التار ) االتصالمفاهيم حول   -

 وأهدافه االتصالأمهية  -
 يف املؤسسة االتصالوظيفة  -

 االتصالومهارات  مبادئ -

 وتنظيمها االتصالمعوقات عملية  -

 ..غري اللفظي االتصالالكتايب، الشفهي،  االتصالوسائل  -

 اإللكرتونية االتصاالتنظم  -

 إيصاهلا للغرياحملور الثالث: خمرجات التنظيم وكيفية 

 حتديد أهداف التنظيم وكيفية حتقيقها -
 ()املؤسسة حتديد البيئة احمليطة ابلتنظيم -
 تقييم واختيار وسائل إيصال النتائج للغري -
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 احملور الرابع: التحرير اإلداري

 حمددات وتقنيات كتابة العقود اإلدارية -

 حمتوايت السرية الذاتية -

 تقنيات املقابالت التوظيفية -

 دمي امللف التوظيفيكيفيات تق -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50للمحاضرة ابملائة  50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

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

1. Audigier G., 2000, Marketing et action commerciale. Ed. Gualino 

2. Croutsche J.J., 2001, Marketing et communication commerciale. Ed. Eska. 

3. Jean Marnem, Techniques des interviews pour le recrutement, Vuibert 2006. Balloffet. P. Coderre F., 

Communication marketing. Ed. Maloine2008 

4. www.marketing-etudiant.fr 
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 الثاين    السداسي:

 االستكشافية           اسم الوحدة:

 قانون حماربة الفساد           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2             المعامل:

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): تعليمأهداف ال

 ( على األكثر

إن اهلدف من تدريس مادة قانون حماربة الفساد هو تعليم الطلبة كيف أن األنظمة االقتصادية يف خمتلف البلدان تشوهبا بعض  -
ام السياسي و الثقايف إىل غري ذلك مما يوفر الفر  لالنتهازيني من سوء استخدام املال أوجه القصور فيما يتعلق ابلقوانني أو ابلنظ

 العمومي.  
 

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

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

 قانون حماربة الفساد يف اجلزائر، -

 القوانني الدولية  املتعلقة مبحاربة الفساد -

 مؤشرات املنظمات الدولية املتعلقة بقياس درجة تفشي الفساد، -

 آليات حماربة الفساد على املستوى احمللي و الدويل. -
 

 ة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرطريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 .محاربة الفساد قانون -

ة للفساد اإلداري. دار الفكر الجامعي . (: اآلثار االقتصادي2012أحمد مصطفى محمد معبد ) -
 اإلسكندرية.

 أمير فرج يوسف: الحوكمة و مكافحة الفساد. مكتبة الوفاء القانونية. اإلسكندرية. -
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 الثاين    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغ  األجنبي           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

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

 ( على األكثر

متكني الطلبة من حتسني معارفهم يف اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك بتجارب 
 الدويل.  الغري على املستوى 

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

 سطرين على األكثر(.  
 
 

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

 الختيار احملتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبرية.يستحسن ترك احلرية ألساتذة املادة 
 

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:
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 إدارة امليوانيةعنوان الماستر:   

 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 عصرنة امليزانية يف اجلزائر           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

 يسعى هذا املقياس إىل معرفة خمتلف االجتاهات  الكربى املعتمدة يف إصالح نظم امليزانية العمومية.
 

تي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة وال) : المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

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

 مقدمـــــة  -
 نقائص نظام امليزانية احلايل  -
  .لنظام املايلا إصالحاتأهداف  دواعي و -
 .ايليكلة عصرنة النظام امله -
 .العناصر األساسية لإلصالح  -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

  2002اجلزائر –حباث يف اإلصالح املايل , حتت إشراف األستاذ مولود ديدان ، دار بلقيس الدار البيضاء أ -
- Dendeni yahia: la pratique du système budgétaire de l’état en  Algérie. OPU. Alger 2002.  
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 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 مراقبة التسيري يف القطاع العمومي          :اسم المادة
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

موعات حي  يتمكن من معرفة خمتلف اجلوانب اليت تتعلق حبقوق امللكية يف إحاطة الطالب ابملواضيع اليت تتعلق ابلشركات و ابجمل
األقلية، املؤثرة أتثريا معتربا، و املهيمنة. و التعرف على كيفيات التقييم و القياس و إعداد القوائم املالية  –مستوايت املسامهة املختلفة 

 اجملمعة.
 

رف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمع) :  المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

 احملاسبة املالية و املعمقة -
 

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

 الفصل األول:   ماهية مراقبة التسيري
 نشأة وتطور مراقبة التسيري. -1

 خصوصيات مراقبة التسيري يف القطاع العام. -2

 مراقبة التسيري يف ظل التسيري العمومي احلديث. -3

 الفصل الثاين: احملاسبة التحليلية و التحكم يف التكاليف
 تصنيف التكاليف. -1

 حتليل التكاليف عن طريق مراكز املسؤولية. -2

 حتليل التكاليف على أساس األنشطة. -3

 وازانت التقديريةالفصل الثالث:  التخطيط وامل
 املوازانت التقديرية: املفهوم و األهداف.  -1

 أنواع املوازانت التقديرية.  -2

 خطوات إعداد املوازانت التقديرية.  -3

 الفصل الرابع:  لوحة القيادة و تقييم األداء يف القطاع العام
 املؤشرات و تقييم األداء. -1

 لوحة القيادة: املفهوم وسريورة اإلعداد. -2

 و نظام املعلومات.لوحة القيادة  -3
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 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

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

د حممود عبد ربه، دراسات يف احملاسبة املتخصصة: النظام احملاسيب ونظام حماسبة التكاليف يف املنشآت هاشم أمحد عطية و حمم -1
 .2000اخلدمية و املستشفيات، الدار اجلامعية، االسكندرية، 

2- Philipe lorino, méthodes et pratique de la performance, édition d’organisation, 2001. 
3- ALAZARD et SEPARI, contrôle de gestion : manuel et application, édition dunod, paris, 2001. 
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 الثالث    السداسي:

 األساسية           اسم الوحدة:

 اجلباية احمللية           اسم المادة:
         6              الرصيد:
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

بعد دراسة هذه املادة يصبح الطالب متمكنا من فهم طبيعة و أنواع اجلباية احمللية و اآلليات اليت تستخدم يف حتصيلها، و  -
 لة اجلبائية. الوسائل اليت يكون من شأهنا حتسني احلصي

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

 الضرائب مبختلف أنواعها -

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

 التارخيي لنظام اإلدارة احمللية التطور  -
 املركزية والالمركزية وعالقتهما ابإلدارة احمللية -
 املبادئ األساسية اليت تقوم عليها نظرية اإلدارة احمللية -
 أيدلوجية اإلدارة احمللية -
 املقومات الرئيسية لنظم اإلدارة احمللية   -
 اهليئات احمللية -
 عوامل جناح اإلدارة احمللية -
 صنع السياسة احمللية وتنفيذها - 
 العالقة بني الوحدات احمللية واحلكومة احمللية - 
 الدور الرقايب للسلطات املركزية على الوحدات احمللية - 
 العاملون يف اإلدارة احمللية  - 
 نظام اإلدارة احمللية يف اجلزائر - 
 أنظمة اإلدارة احمللية يف بعض الدول )دراسة مقارنة( -  

 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (ريقة التقييمط

 ة. ألعمال املوجهلابملائة  50ابملائة للمحاضرة   50: تقييم مستمر و امتحان هنائي -

 
 
 

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

 اإللكرتوين للمديرية املركزية للضرائب  القوانني اجلبائية املتواجدة على املوقع -
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 الثالث    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 الكلية الوطنية احلساابت           اسم المادة:

      5:              الرصيد
 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

 الكلية.تعلم هذه املادة يسمح للطالب ابكتساب املعارف العلمية و التطبيقية اليت تتعلق ابحلساابت الوطنية 
 

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

 

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

 املفهوم اإلمجايل و املفهوم الصايف للدخل الوطين، -

 مكوانت الدخل الوطين، -

 طرق حساب الدخل الوطين -

 نظام احلساابت الوطنية، -

 SCEA أهداف وخصائص احلساابت االقتصادية اجلزائرية  -

 طرق حساب اإلنفاق االستهالكي، -

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (طريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 
 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 1990. ديوان املطبوعات اجلامعية. مبادئ احلساابت االقتصادية القومية )احملاسبة الوطنية(القادر حممود رضوان: عبد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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2017-2016: السنة الجامعية  

 الثالث    السداسي:

 املنهجية           اسم الوحدة:
 املنهجي            اسم المادة:

      4الرصيد:              

 2المعامل:             

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ) لتعليم:أهداف ا

 ( على األكثر

متكني الطالب من معرفة خمتلف املناهج املتبعة يف البحوث النظرية و التطبيقية، و تدريبه على كيفية استخدامها يف خمتلف اجملاالت 
 العلمية و العملية. 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) :  سبقة المطلوبةالمعارف الم
 سطرين على األكثر(.  

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

 ،مدخل لعلم املنهجية -
 ،تعريف املنهجية -
 املنهجيةمدارس عرض خمتلف  -
 البحث العلمي يف العلوم االقتصادية. املناهج -
 التخرج مشاريعمنهجية اعداد  -

 مقدمة البحث وخطة البحث -

 حترير مضمون البحث -

 التهميش، املراجع -

 مالحق البحث -

 فهرس البحث -

 عداد االستبياانتإ -
 سلطة التقديرية لفريق التكوين (: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 .2010كمال الدين مصطفى الدهراوي، منهجية البحث العلمي، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،
، اثراء للنشر و التوزيع، : كيف تكتب حبثا علميا؟ أساليب البحث العلمي و اإلحصاءخرون، انصر حممود جرادات و أ

 .2012عمان،
تدريبات عملية ، دار  –اجنرس ترمجة بوزيد صحراوي و كمال بوشرف و سعيد سعيون : منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية 

 . 2004القصبة للنشر ، اجلزائر 
 .2009، دار املريخ للنشر، الرايض، : مدخل لبناء املهارات البحثية البحث يف اإلدارة طرقأوما سيكاران، 
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 الثالث    السداسي:

 االستكشافية           اسم الوحدة:

 املنازعات اإلداريةقانون           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 2             المعامل:

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

 ( على األكثر

 اإلملام ابلقوانني املتعلقة ابملنازعات اإلدارية و املشاكل اليت ترتتب عنها.      
 . 

ذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ه) :  المعارف المسبقة المطلوبة
 سطرين على األكثر(.  

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

 طبيعة قانون املنازعات اإلدارية،

 مضمون مواد قانون املنازعات اإلدارية،

 املشاكل اليت يعاجلها قانون املنازعات اإلدارية،

 

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( :طريقة التقييم
  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

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

 خمتلف القوانني املتعلقة ابملنازعات اإلدارية،
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2017-2016: السنة الجامعية  

 الثالث    السداسي:

 األفقية           اسم الوحدة:
 اللغ  األجنبي           اسم المادة:

      2              الرصيد:

 1             المعامل:

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

 ( على األكثر

الطلبة من حتسني معارفهم يف اللغات األجنبية من أجل توظيفها من اجل إجراء البحوث و الدراسات، و االحتكاك بتجارب  متكني
 الغري على املستوى الدويل.  

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

 سطرين على األكثر(.  
 
 

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

 .يستحسن ترك احلرية ألساتذة املادة الختيار احملتوى الذي يتناسب مع مستوى الطلبة الذي غالبا ما يكون متباينا بدرجة كبرية

 
 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخطريقة التقييم

  ة.ألعمال املوجهلباملائة  50للمحاضرة  باملائة  50: تقييم مستمر و امتحان نهائي -

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


