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 وم اقتصاديةعل : الشعبة.  .(D06)العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  : يدانالم

 السنة ثانية علوم اقتصادية: التخصص

 2018/2019 : السنة الجامعية                                  رابعال : السداسي
 

 

 

 

 

 العمل فساد واخالقيات : العنوان

  01 : المعامل             01:    عدد األرصدة

 

 ساعة ونصف : الحجم الساعي األسبوعي

 سا  1.30:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 / : أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 / :  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 .(أ) حاضرم ة، أستاذ اقتصاد، تنمية ومالية تخصص:دكتوراه  وشنقير ايمانب : االسم، اللقب، الرتبة

 /  (..)رقم  : تحديد موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (

 bouchenkirimen@yahoo.fr : البريد االلكتروني

 0557720077/0696317700 : رقم الهاتف

 (320بالمدرج رقم ) سا(12.30-سا 11 00.)ثالثاءالمحاضرة يوم ال : توقيت الدرس ومكانه

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  

 Intitulé de la Matière d’enseignementإسم المــــــادة التعليــميـــة 
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  المكتسبات (Pré requis):  

يات اهم السلوكوالفساد العام والفساد االداري والمالي بشكل خاص، المبادئ العامة في مجال  معرفة    

 التي يجب على الموظف القيام بها اثناء تاديته لمهامه الوظيفية.

 مادة التعليمية: الهدف العام لل 

 ماوخاص  دراسة وتحليل الفساد بشكل عام والفساد االداري والمالي بشكل تهدف المطبوعة إلى 

ية النتاجزيادة اتحسين كفاءة العمل و ألجلهي االخالقيات التي يجب على الموظف التحلي بها 

 خرى. أالنزاهة والشفافية من جهة  ونشرمن جهة 

 قط على فمع التركيز  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 األهداف التي يتم تقييمها(

 .يالمصطلحات المتعلقة الفساد، الفساد االداري والمالالفهم النظري الدقيق لمختلف  -

 .الصفات والسلوكيات التي يجب على الموظف التحلي بهامعرفة  -

ي تؤدي ت الترافااالنحكن من الفهم الشامل و التحليل الدقيق لمختلف متوسيع فكر الطالب حتى يت -

 .الى ظهور الفساد وانتشاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي: ماالى  التعرض، سوف يتم ماليةتوى مقياس رياضيات بالنسبة لمح

 العمل أخالقياتل االول: صالف  - 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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  العمل وأخالقيات لآلدابمدخل عام 

 ادئ العامة الخالقيات العملبالم 

 وضعيات خارقة الخالقيات العمل 

  فساد ومكافحتهالالفصل الثاني:  -

مية االسال وعالقة الفساد بالشريعة والتركيز على الفساد االداري والمالي بشكل خاص مفهوم الفساد

اري ساد االدار الفشتثار انآ، كما تم تناول المتفشي في المجتمعات بشكل عام نواع الفسادأوهر الفساد(، )ج

 التنمية وعلى وكذلك على النظرية االقتادية ةوالمالي على النواحي االقتصادية، االجتماعية والسياسي

لدولية هيئات اليات مكافحة الفساد سواء على مستوى المنظمات والآالى ذكر  باإلضافة، وعلى عمل السوق

ى لإلتعرض اخير ألاالمحلية، وفي و أ ) منظمة الشفافية الدولية، اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد(

 ال محاربة الفساد.وأهم التجارب الرائدة في مج مكافحتها للفساد االداري والمالي تجربة الجزائر في مجال

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة االمتحان العالمة التقييم بالنسبة المئوية

% 010  20/20  امتحان 

جزئيامتحان  / /  

 أعمال موجهة / /

 أعمال تطبيقية / /

فرديمشروع الال / /  

(األعمال الجماعية )ضمن فريق / /  

 (Quizz)استجواب  / /

 الغياب ( /الحضور ) المواضبة / /

( هاتحديدعناصر أخرى ) يتم  /   

100% 20/20  المجموع 
 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

مقالة منشورة في مجلة النزاهة 

2016. 

 .. مظاهر الفساد اإلداري    والمالي وسبل مواجهته إيناس عباس يونس الفتالوي
 دراسة نظري  

مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم 

 .2008.اإلسالمية
مفهوم الفساد وأنواعه فـي ضوء نصوص  البشير على حمد الترابي

 القرآن الكريم والسُّـنَّة المطهرة

 الفساد االداري نور العقاد .2013، مذكرة ماجستير

 

 

 األسبوع محتوى الدرس تاريخلا

07-02-2018 

  الفصل االول: أخالقيات العمل

 مدخل عام لآلداب وأخالقيات العمل 
 األسبوع األول

14-02-2018  األسبوع الثاني المبادئ العامة الخالقيات العمل 

21-02-2018  األسبوع الثالث وضعيات خارقة الخالقيات العمل 

28-02-2018 

 فساد ومكافحته الفصل الثاني: ال -

 مفهوم الفساد 

 عالقة الفساد بالشريعة االسالمية )جوهر الفساد(

 األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس أنواع الفساد المتفشي في المجتمعات بشكل عام 07-03-2018

14-03-2018 
ي آثار انتشار الفساد االداري والمالي على النواح

 بوع السادساألس االقتصادية، االجتماعية والسياسية

 األسبوع السابع اثار الفساد على النظرية االقتصادية 04-04-2018

 االسبوع الثامن اثار الفساد على عمل السوق والتنمية 11-04-2018

18-04-2018 

آليات مكافحة الفساد سواء على مستوى المنظمات 

ية فاقوالهيئات الدولية ) منظمة الشفافية الدولية، ات

  01لمكافحة الفساد( أو المحلية( االمم المتحدة 
 االسبوع التاسع

25-04-2018 

آليات مكافحة الفساد سواء على مستوى المنظمات 

ية فاقوالهيئات الدولية ) منظمة الشفافية الدولية، ات

 02االمم المتحدة لمكافحة الفساد( أو المحلية( 
 االسبوع العاشر

 مرتقبالزمني ال المخطط
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 األسبوع الحادي عشر  ليللفساد االداري والما تجربة الجزائر في مجال مكافحتها 02-05-2018

 األسبوع الثاني عشر أهم التجارب الرائدة في مجال محاربة الفساد. 09-05-2018

-05-20ابتداءا من 

2017 
 عشر لثالثاالسبوع ا امتحان نهاية السداسي

 عشر رابعاالسبوع ال االمتحان االستدراكي /

 

 

 

 

 اإلمضاء اإلسم اللقب
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 ......نحن طلبة الفوج  

د أننا اطلعنا على منهاج مادة ، نشه،  .............تخصص  ...........شعبة  ......من السنة
     إمضاءاتنا  على ذلك :يلي و على كيفية التقييم ، و فيما "..............................." 

 : األعمال الموجهـــة أستاذ)ة(                               د.ايمان بوشنقيراألستـــاذ)ة(  المحاضر)ة( :   


