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 ..........تسُُز ػلىم ال : انشعبت.  .(D06)الؼلىم االقتصادَة و ػلىم التسُُز و الؼلىم التجارَة  : يذاٌانً

 هُزاًُة  .: انخخصص

  2019/2018 : انضنت انجبيعيت                                            خبيش ان : انضذاصي

 

 

 

 

 هُزاًُة : انعنىاٌ

 ..............................................................................أصبصيت : وحذة انخعهيى

  .......... : انًعبيم             ....... :    عذد األرصذة

 ........................................... صب  3. : انحجى انضبعي األصبىعي

   .................................صب  0.31:  انًحبضرة ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 ........................... صب 30. 1 : أعًبل حىجيهيت ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 .............................:  أعًبل حطبيقيت ) عذد انضبعبث في األصبىع (

 

 

 

 
 

 . يضبعذ ، أصخبر   صــاليــي يــنـيـر        : االصى، انهقب، انرحبت

 . ................./............  (..)رقى  : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

                .: انبريذ االنكخروني

 .. : رقى انهبحف

 .(20رقى ) قبعت ( ببن11. 00.  –   00 30.)      حذ االانضبج ويىو  : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يضؤول انًبدة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإصى انًــــــبدة انخعهيــًيـــت 
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   :(Pré requis) انًكخضببث 
             -الؼقىد االدارَة  –قىاػد القاًىى الؼام    - -هفاهُن حىل الوحاسثة الؼوىهُة 

 

 الصفقات الؼوىهُة  فٍ الجزائز واجزاءات تٌفُذها .تقدَن هٌظىهة  ًبدة انخعهيًيت :انهذف انعبو نه

 

هغ التزكُز فقط ػلً األهداف  هدافأ 6الً  3) هي  : )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( أهذاف انخعهى

 التٍ َتن تقُُوها(

ؼالقة التاإلضافة إلٍ  ىهة  الجزائزَة للصفقات الؼوىهُة  ٌظوالهقزر الوقُاس إلٍ تؼزَف الطالة ت َهدف 

     تُي الصفقات الؼوىهُة   و الوُزاًُة 

  
 

 

 

 

 تقديم مفهوم الصفقات العمومية 

 الجوانب القانونية للعقود والصفقات العمومية 

 742-51  إجراءات  الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي  

 اإلجراءات الخاصة للصفقات العمومية 

  المكيفة للصفقات العموميةاإلجراءات 

 اإلجراءات الشكلية 

 الرقابة علي الصفقات العمومية    

 

 

 

  

  

   

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انعاليت انخقييى ببننضبت انًئىيت

 اهتحاى  50%

جزئٍاهتحاى     

)الوشاركة( أػوال هىجهة  7,5%   

 أػوال تطثُقُة  

)تحث( فزدٌوشزوع الال    

 األػوال الجواػُة )ضوي فزَق(  

 (Quizz)استجىاب   

 الغُاب ( /الحضىر ) الوىاظثة  7,5%

() اهتحاى جزئٍ  ػٌاصز أخزي   35%  

 انًجًىع  011%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 JO n° 50-2015  ً742-51المرسوم الرئاس 

 المراسٌم التتطٌمٌة   
:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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خبريخان  األصبىع يحخىي انذرس 
 األسبوع األول تقديم مفهوم الصفقات العمومية 72/09/2018

30/09/2018 
 األسبوع الثانً الجوانب القانونية للعقود والصفقات العمومية

02/50/2018 
 األسبوع الثالث التطور التاريخي لتنظيم  للصفقات العمومية في الجرائر

54/10/2018 
 األسبوع الرابع األشغال - إنجاز: العمومية  الصفقاتانواع 

  إنجاز - اللوازم  اقتناء - : العمومية  الصفقاتانواع  75/10/2018
 الخدمات  يم تقد - الدراسات

 األسبوع الخامس

23/10/2018 
 األسبوع السادس  تحديد حاجيات المصلحة المتعاقدة ودفاتر الشروط 

04/15/2018 
 األسبوع السابع اإلجراءات الخاصة للصفقات العمومية

55/11/2018 
 االسبوع الثامن اإلجراءات المكيفة للصفقات العمومية

53/11/2018 
  مع  فتوحالم العروض  طلبطلب العروض المفتوح و 

 دنيا  قدرات  اشتراط
 االسبوع التاسع

71/112018 
سابقةو الم المحدودطلب العروض   االسبوع العاشر 

 األسبوع الحادي عشر بعد االستشارة التعاقد بالتراضي البسيط و التراضي 07/17/2018

04/17/2018 
 األسبوع الثانً عشر اجراءات فتح العروض وتقييمها واالعالن عن النتائج

51/12/2018 
 االسبوع الثالث عشر الصفقات العمومية و الرقابة الداخلية الرقابة علي  اشكال

01/05/2014 
الصفقات العمومية الرقابة الخارجية علي  عشررابع االسبوع ال   

شرعخامس االسبوع ال  الخارجية المستقلة للرقابة الهيئات 52/01/2019  

 - امتحان نهاٌة السداسً 

 : أستاذ)ة( األعمال الموجهـــة                                              األستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :                    

 

 

 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


