
  :أمهية التسيري العمومي اجلديد يف قطاع التعليم العايل 

 - بسكرة  –دراسة حالة جامعة حممد خيضر 

  

  :خطة البحث 

  مقدمة 

  أسـاسيـات حـول قـطاع الخـدمـة الـعمومـية و التسيير العمومـي: الفصل األول 

  .ماھیة الخدمات العامة:المبحث األول 

  .مفھوم الخدمة : المطلب األول   

  .خصائص الخدمة : المطلب الثاني   

  .مفھوم و أنواع الخدمة العمومیة : المطلب الثالث   

  .خصائص الخدمة العمومیة :  المطلب الرابع  

  .المنظمات العمومیة : المطلب الخامس   

  .التسییر في القطاع العمومي : المبحث الثاني 

  .مفھوم التسییر : المطلب األول   

  .تعریف التسییر العمومي :المطلب الثاني   

  .يوظائف التسییر العموم :المطلب الثالث   

  .لعامة  وإدارة األعمال الفرق بین اإلدارة ا: المطلب الرابع   

  العمومي  رالبیروقراطیة و التسیی: المبحث الثالث 

  .مفھوم البیروقراطیة: المطلب األول   

  .مبادئ البیروقراطیة : المطلب الثاني   

  .اختالالت النموذج البیروقراطي :  ثالمطلب الثال  

  .إصالحات النموذج البیروقراطي : المطلب الرابع   

  .التسيير العمومي الجديد بين النظرية و التطبيق: الفصل الثاني 

  )أسباب ظھور التسییر العمومي الجدید (.أزمة التسییر العمومي : المبحث األول 

  .ضعف األداء و الفعالیة :المطلب األول   



  :أمهية التسيري العمومي اجلديد يف قطاع التعليم العايل 

 - بسكرة  –دراسة حالة جامعة حممد خيضر 

  .دور الدولة تراجع : المطلب الثاني   

  .تأثیر النظریات الحدیثة : المطلب الثالث   

  .المبادئ و النماذج : سییر العمومي الجدید الت: المبحث الثاني 

  .مفھوم و نشأة التسییر العمومي الجدید: المطلب األول 

  .مبادئ التسییر العمومي الجدید : المطلب الثاني 

  نماذج التسییر العمومي الجدید : المطلب الثالث 

  .بعض التجارب الرائدة في التسییر العمومي الجدید  : المبحث الثالث 

  .التجربة األمریكیة : المطلب األول   

  .التجربة البریطانیة : المطلب األول   

  .التجربة الفرنسیة : المطلب األول   

  .في الجزائرقطاع التعليم العالي أهمية : الفصل الثالث 

  مـاھیة التـعلیم الـعالي : المبحث األول 

  .مفھوم التعلیم العالي ونظامھ الھیكلي : المطلب األول 

  .مفھوم الجامعة : طلب الثاني الم

  .وظائف الجامعة :المطلب الثالث 

   مؤشرات كمیة: التعلیم العالي في الجزائر  قطاع: المبحث الثاني 

  .تطور عدد الطلبة : المطلب األول   

  .التأطیر البیداغوجي :المطلب الثاني   

  .تمویل الجامعة : المطلب الثالث   

  .البحث العلمي : المطلب الرابع   

  : المبحث الثالث 

محاولة إلسقاط مفاهيم :دراسة كيفيات تسيير ميزانية مؤسسة التعليم العالي : الفصل الرابع 

  .-بسكرة  –التسيير العمومي الجديد عل جامعة محمد خيضر 



  :أمهية التسيري العمومي اجلديد يف قطاع التعليم العايل 

 - بسكرة  –دراسة حالة جامعة حممد خيضر 

  .التعریف بجامعة محمد خیضر :المبحث األول 

  .عرض و تحلیل  :تطور میزانیة و أعداد الطلبة بجامعة بسكرة : المبحث الثاني 

  .التقییم و ضرورة اإلصالحات :المبحث الثالث 

  خاتمة

  

    

  

    

  

  

    

    

      

    

 


	المبحث الثاني : التسيير العمومي الجديد : المبادئ و النماذج .
	المطلب الأول : مفهوم و نشأة التسيير العمومي الجديد.
	المطلب الثاني : مبادئ التسيير العمومي الجديد .
	المطلب الثالث : نماذج التسيير العمومي الجديد 
	المبحث الثالث : بعض التجارب الرائدة في التسيير العمومي الجديد  .



