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عن فتح التسججيت  فجي  03تعلن جامعة قسنطينة  2022فيفري  17المؤرخ في  176بموجب القرار رقم 

 وم السياسية تخصص:بعد التدرج المتخصص في شعبة العل التكوين لنيل شهادة ما

 

 الحوكمة المحلية

 2022/2023السنة الجامعية 

 أهداف التكوين:

التسيير للمرفق لقدرة على المساهمة في تحسين ا رفع -في علم اإلدارة والتسيي تكوين مختصين-

 ..العمومي

مومججا و اةدارة المحليججة بشججكل خججاص و فججي مجججال اةدارة ع الججتحكم فججي منججاهق و طججر  القيججام با بحججا -

الخاصجة  المسائل القانونية ، السياسية و االقتصادية  و االجتماعية الوطنية و العالميجة باستيعا القدرة على

 بفن اةدارة والتسيير المحلي .

 مدة التكوين 

 )انظر الملحق (تضم سداسيينشهر تكوين نظري  12 -

 بعد اجتياز امتحانا  التكوين النظري باةضافة إلى انجاز مذكرة تخرج  -

 شروط االلتحاق بالتكوين:

 سنوا  أو أكثر. 04كل حامل لشهادة جامعية  -1

 سنوا  على ا قل . 03إثبا  خبرة مهنية   -2

 منصب المتاحة . 30قبول المترشح عقب عملية االنتقاء ا ولي حسب دراسة الملفا  في حدود  -3

 ملف الترشح:

 طلب خطي متضمن رقم الهاتف والبريد االلكتروني -



 صورتان شمسيتان. -

 شهادة ميتد. -

 نسخة من شهادة البكالوريا. -

سنوا  أو أكثر )ليسانس كتسيك، ماستر، مهندس، طبيب ...  04نسخة من الشهادة الجامعية  -

 إلخ(.

 سيرة ذاتية مختصرة. -

 سنوا  على ا قل. 03شهادة عمل تثب  خبرة مهنية  -

في  تودعدج )مائة وخمسون ألف دينار جزائري(،  150000.000بـ:  حددت مستحقات التكوين

 نقدا لدى محاسب الجامعة . أورتيب النهائي للمقبولين ، بعد التحساب مخصص للجامعة 

 من ختل الرابط التالي :لكترونية تودع الملفا  عبر استمارة إ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyirg74oP9vQWLhpzvBQBX91z7qEcD_L8MDd

Fpaan5MjcNgw/viewform?usp=pp_url 

  2022جويلية من العام  09إلى جوان  01في الفترة الممتدة من 

 :مالحظة

والمصجلحة  03ة يمكن االلتحا  بهذا التكوين ودفع مسجتحقات  فجي إطجار اتفاقيجة مبرمجة بجين جامعجة قسجنطين

 .03المستخدمة للمعني، أو بشكل تعاقد فردي بين المعني بالتكوين وجامعة قسنطينة 

 للمزيد من المعلوما  يرجى االتصال بالكلية عبر :

 /constantine3.dz-https://fsp.univموقع الكلية الرسمي  

صججالح بوبنيججدر /الصججفحة  03قسججنطينة  كليججة العلججوم السياسججية/الصججفحة الرسججمية للكليججة عبججر الفايسججبوك  

 الرسمية

 postgraduation.fsp@gmail.comايمايل نيابة عمادة الكلية لما بعد التدرج و للبح  العلمي 
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رة فــي برنـــــامـج المـــــــواد الـمقـــــر  ملحق : 

 راســــــــة الد  

 ـــاعــــيوالحـجــم الس  
 

 :السـداســي األول -
 

 اعيالحجـم الس   المــــــــواد

 20 الحكم الراشد المحلي 

 24 قانون الجماعات المحلية

 24 التحرير اإلداري 

 20 نظريات التنظيم و التسيير 

أخالقيات الوظيفة العمومية و مكافحة 
 الفساد 

16 

 24 االتصال اإلداري و العالقات العامة 

 24 قضايا التنمية المحلية 

 24 العمومية  المحاسبة

 20 الطلب العمومي 

 20 قانون الوظيفة العمومية

 20 تسيير المدن

 20 اإلحصاء الوصفي 

 20 اللغة : فرنسية / إنجليزية 

 268 المجموع
 

 

 

 

 

 الث اني:السـداســي  -



 
 

 اعيالحجـم الس   المــــــــواد

 24 الديمقراطية التشاركية 

 16 إدارة الموارد البشرية

 16 إدارة الكفاءات 

 20 التسيير العمومي الجديد 

 16 إدارة النزاعات 

 20 تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال 

 16 التخطيط الحضاري 

 20 إدارة أمالك الجماعات المحلية  

 16 عصرنة اإلدارة المحلية

 16 تفويض المرفق العمومي 

 16 إدارة األزمات و الكوارت 

 16 إعداد مذكرة  منهجية

 20 ملتقى قضايا معاصرة في التسيير المحلي 

 20 تقييم السياسات و البرامج الحكومية 

 20 لغة أجنبية 

 252 المجموع 

  
 

 


