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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

 ق بالتكوين فيالنموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاتخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

 

ر مع األخذ بعين االعتبا الليسانس في الحقوقيجب على كل طالب الحصول على *   

 القانون الدولي العام.واألولوية لتخصص القانون العام 

 

 كثر تقدير(سطر على أ 20اية التكوين ،)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نه أهداف التكوين -ب

 يهدف هذا الماستير الى:
 ن الدولي وحتى وتحوالت القانو العمومية، بالحياة المرتبطة القانونية المواضيع تفضل الدراسة مجاالت

ت الناشئة في ، والتحوال .للدولة الحديثة والتوجهات السياسية اإلصالحات ظل في الدولة خاصة تحوالت

 المجتمع الدولي.

 ي فتنويعها قها وتمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية الدقيقة في المجال النظري والتطبيقي، وتعمي

 التعليمية. مختلف الوحدات

   العام. الدولي تكوين اإلطارات المتخصصة ذات التكوين العالي في مجال القانون العام وخاصة القانون 

   ة تعليم الطلبة منهجية البحث العلمي من خالل اختيار مواضيع للبحث تحت إشراف األساتذ

 المتخصصين.

   لمجاالت اي إحدى فلسماح إما بمتابعة البحث إكمال و تعميق التكوين السابق في القانون العام من أجل ا

ة لوطنياالمدروسة في الماستر و/أو الدخول في المستقبل، كإطارات إلى  مختلف المؤسسات العامة 

 والدولية .

    التي  لتخصصاتامتابعة تكوين الطلبة حتى فيما بعد التدرج وذلك استجابة لمتطلبات البحث العلمي في

 تحتاجها الجامعة.

 تماد االع خالل من ومتنوع متخصص نوعي تكوين إعطاء القانون الدولي العام إلى تخصص يهدف كما

 .الدولي المستوى الحديثة على التوجهاتة بالحياة الدولية والمرتبط المجاالت كل تمس برنامج على

 .والحريات والحقوق الدولية العالقات مجال في خاصة

  مسابقات  لخال من المهنية بالحياة االلتحاق للمتخرج يسمح الدولي العام القانون تخصص في التكوين

ية والميدان ، ال سيما منها التوظيف في الدبلوماسعام بصفة واإلدارة العمومية الوظيفة في التوظيف

 .القنصلي

 فريق والدراسة  مجاالت خالل من وذلك التخصصات متعدد العامن الدولي القانو في التكوين يعتبر 

 البحث. وطرق التأطير

 
 (سطر على األكثر 20 –االندماج المهني  فيما يخص) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 
   ف ي مختلفإن التخصص األكاديمي يفسح المجال نحو متابعة الدراسة في الماستر ومن ثم فتح التوظيف

 القطاعات المرتبطة بالحقوق. 

 :المحاور المميزة للتكوين هي كاآلتي 

 للقانون الدولي بصفة عامة معمقة دراسة -
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 لحقوق االنسان الدولي دراسة معمقة للقانون -

 .حمايةومسؤولية ال دراسة معمقة للقانون الدولي االنساني -

 دراسة معمقة لحماية البيئة الدولية. -

ى التطلع إلوإلى تقديم تقنيات ومناهج البحث في العلوم القانونية  تخصص ماستر القانون الدولييهدف  -

 .والتطورات الحاصلة في القانون الدولي الدوليةالدراسات 

ل يئة والعمدولي والببالقانون الدولي في ميدان حقوق االنسان واالقتصاد التقريب المفاهيم المختلفة الخاصة  -

ساعد تالتي ية، جنباأل لغاتال إتقانمختلف المجاالت، باإلضافة إلى ي وف التطوعي في المنظمات غيرؤ الحكومية

 وتمكينه من استعمال المراجع المتنوعة باللغة االجنبية. الطالب في البحث

 والقانون الدولي بصفة خاصة. تكوين إطارات قادرة على تقديم إضافات في القانون العام -
 
 معية حاملي الشهادات الجا تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

ين لموظفاالسيما  بصفة عامة إلى تكوين قانونيين في القانون الدولي القانون الدولي العام  تخصصيهدف 

 الدوليين والمعتمدين لدى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية.

 لتوجه إلىار أو جامعي في الماستفيما يخص التشغيل فإن المتحصلين على الشهادات يمكن لهم متابعة المسار ال 

ت لمنظماالمؤسسات الدولية واعدة وظائف تتعلق بالحقوق مثل المحاماة، قانونيين في مؤسسات، إطار في 

 والقضاء قالتوثي ضائيين ومهنةقمهنة المحضرين ال ومختلف المهن االخرى مثلواإلدارات العامة للدولة الدولية 

 .واالستشارة

 يمكن التشغيل فيهخا فهي تتمثل كاالتيأما المؤسسات التي 

 موظفين دوليين في المنظمات الدولية -1

 مستشارين في منظمات غير حكومية كاللجنة الدولية للصليب االحمر. -2

 .لتحضير اتفاقيات التعاون الجهوي والدولي الجماعات اإلقليمية -3

 المديريات الوالئية والجهوية. -4

 مؤسسات البحث العلمي. -5

 باإلعالم. المؤسسات المكلفة -6

 مؤسسات التكوين. -7

 األحزاب والجمعيات المحلية والوطنية. -8

 .بمختلف فروعه القضاء -9

 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  يسمح له االتجاه نحو تخصصات االخرى، مثل:  تخصص القانون الدولي العامالطالب الدارس في 

 القانون اإلداري -

 القانون العام المعمق. -

 المعمق.القانون الدستوري  -

 والقنصلي. الدبلوماسيالتمثيل  -

 القانون الدولي لحقوق االنسان. -

 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

 يتم متابعة التكوين من خالل ما يلي:

ال سيما القانون تخصص القانون العام  يميلون نحوبناءا على رغبات طلبة التدرج نجد األغلبية منهم        

. الطلب في داخل الوطن وخارجه في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي العمل المتوفرة، وهذا بحكم فرص الدولي
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الذي تسعى له مختلف هذه  ات المختلفةالمتزايد والحتمي لإلدارات لهذا التخصص خاصة في ظل اإلصالح

 اإلدارات.

 ستوى فرقعلى م، ثم الشعبة  ةالتكوين، ثم على مستوى فرق عمليات التقييم المختلفة بداية من فرقةأما 

 التخصص.

 التقارير الخاصة باألستاذ الذي يشرف على المرافقة.

 لتقارير الخاصة بالتربصات والملتقيات.ا

 .خبرة حول فاعلية وقابلية التكوين في مجال اإلدارة والمؤسسات العامة المختلفة

 

 

 بة الممكن التكفل بهم()إعطاء عدد الطلقدرات التأطير:  -ز
 

لى حوالي دهم إالكافي من االساتذة المؤطرين في التخصص القانون العام بصفة عامة الذين يصل عد نظرا للعدد

طالب في  120أستاذ في مصف أساتذة محاضرين قسم أ فان بإمكانية استقطاب حوالي  20أستاذ من بينهم  60

 التخصص اي ما يعادل أستاذ واحد للطالبين.
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 التأطير الخارجي -ب

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

التدخل طبيعة الرتبة  التوقيع *

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 

 أخرى)توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات،   *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 سبة لألعمالتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالن: يداغوجية والتجهيزاتالمخابر الب -أ
 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نالتطبيقية للتكوي

م لوزاري رقلقرار امخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، معتمد بموجب ا عنوان المخبر : عنوان المخبر :

 يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي ، 2013فيفري  11مؤرخ في  70
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  :شاريع البحث الداعمة للتكوين المقترحم -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع المشروعرمز  عنوان مشروع البحث
آليات مكافحة جريمة الفساد على 

الجزائري ضوء التشريع 
 والصكوك الدولية

P00620140036 01/01/2015 31/01/2018 

الممارسة الجزائرية في مجال 
 P00620140038 01/01/2015 31/01/2018 حماية حقوق المرأة والطفل

والحريات العامة الضبط االداري 
 P00620140150 01/01/2015 31/01/2018 في الجزائر

 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه

 قاعات دورية خاصة بطلبة الحقوق، منها القاعة التابعة للكلية وأخرى تابعة للمخبر -
 قاعات االنترنت الخاصة بطلبة التدرج -
 القطب الجامعي خاصة بشعبة الحقوق مكتبة متوفرة علي مستوى  -
 علي مستوى مكتبة الكلية wifiقاعات مجهزة بـ  -
 قاعات المطالعة -

 

 ) حقل إجباري(ترح بعرض التكوين المقفي المؤسسة الجامعية و المتعلقة التوثيق المتوفر  -و

 

شتى  متخصصة فيالعلمية الجامعة بجاية على مكتبتين تحويان عددا ال بأس به من المصادر والمراجع تتوفر  -

 ها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان، وبها ما يقارب  :ومن ،فروع القانون

 . كتاب 100 -

 مجالت أكاديمية . -

 رسائل دكتوراه ومذكرات ماجستير -
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 سداسيات(( 4)بطاقات األربع)

 



14            القانون الدولي العام   عنوان الماستر:              المؤسسة: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية        
                                            

2017/2018السنة الجامعية:   



15                                                        القانون الدولي العام   عنوان الماستر:              المؤسسة: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية        
2017/2018السنة الجامعية:   

 لسداسي األول:ا -1
 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 امتحان متواصل أعمال أخرى

   18 9 16.30  4.30 9 450 األساسيةوحدات التعليم 

 الرمز: وت أ

 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي لحقوق االنسان :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي للبيئة :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150  المسؤولية الدولية :3 المادة

   9 3 10.30  1.30 3 225 التعليم المنهجيةوحدات 

 الرمز:وت م

 3المعامل:

 9الرصيد: 

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 منهجية البحث العلمي: 1المادة 

الشكاوي والمراسالت تحرير : 2المادة 

 الدولية
75 1.30   3.30 1 3 ×  

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ

 2المعامل: 

 2الرصيد:

تطبيق القانون االتفاقي في : 1المادة 

 الجزائر
22.30 1.30    1 1  × 

 ×  1 1    1.30 22.30 فلسفة وأجيال حقوق االنسان :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 الرمز:وت أ

 1المعامل:

 1الرصيد:

 1 1    1.30 22.30 1 أجنبية لغة : 1المادة
 

× 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2
 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ

 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150  حل النزاعات الدولية:1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون المنظمات الدولية: 2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150  القانون الدولي االقتصادي :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 المنهجيةوحدات التعليم 

 الرمز:وت م

 3المعامل:

 9الرصيد: 

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 2: منهجية البحث العلمي 1المادة 

: تكنولوجيات اإلعالم 2المادة 

 واالتصال
75 1.30   3.30 1 3 

 
× 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ

 2المعامل: 

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30  تحوالت القانون الدولي:1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 المعاهدات الدولية: 2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 الرمز:وت أ

 1المعامل:

 1الرصيد:

 ×  1 1    01.30 22.30 2المادة: لغة أجنبية  

   30 15 27  06.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:   - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ

 09المعامل:

 18الرصيد: 

القانون الدولي االنساني :1المادة 

  ومسؤولية الحماية 
150 3 1.30  5.30 3 6 × × 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150  القضاء الدولي :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 التحكيم الدولي :3المادة 

   9 3 10.30  3  225 وحدات التعليم المنهجية

 الرمز:وت م

 3المعامل:

 9الرصيد: 

 × × 6 2 7.00  1.30  150 منهجية اعداد مذكرة: 1المادة 

 × 3 1 3.30  1.30  75 المشروع المهني و الشخصي: 2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ

 2المعامل: 

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30  قانون النزاعات المسلحة :1المادة 

مكافحة الفساد في القانون  :2المادة 
 الوطني والدولي

22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 الرمز:وت أ

 1المعامل:

 1الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 3المادة: لغة أجنبية  

   30 15 27  07.30 13.30 742.30 1مجموع السداسي 



18            القانون الدولي العام   عنوان الماستر:              المؤسسة: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية        
                                            

2017/2018السنة الجامعية:   

 
 سي الرابع:السدا 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية
 الفرع : الحقوق

 القانون الدولي العام     التخصص:

 
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 )احملاكمة الصورية( ملتقى
   

3 1 2 

 مذكرة نهاية الدراسة
 

47 1 28 

 4مجموع السداسي 
 

750 2 30 

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

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 
 

 المجموع
ملتقى+ 
 مذكرة

 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة 405 90 135 67.30 / 697.5

292.5 / / / 90 202.30 
أعمال 
 موجهة

/ / / / / / 
أعمال 
 تطبيقية

 عمل شخصي 742.30 472.30 / / 750 1965

 المجموع 1350 652.5 135 67.30 750 2955

 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 22.5%  %45 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 االساسية الوحدة: اسم
 القانون الدولي لحقوق االنسان المادة: اسم

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 أهداف التعليم:
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب والباحث في مجال حقوق اإلنسان، إلى التعرف على مختلف 

لى المعاهدات الشارعة في مجال حقوق اإلنسان، والتي التزمت العديد من الدول بضمانها وحمايتها، سواء ع
 المستوى الدولي أو اإلقليمي.

 المطلوبة :المعارف المسبقة 
 االلمام بمختلف اتفاقيات حقوق االنسان خاصة الميثاق الدولي لحقوق االنسان

 محتوى المادة:

 مفهوم حقوق االنسانأوال: 
 تعريف حقوق االنسان -
 مبادئ حقوق االنسان -
  مصادر القانون الدولي لحقوق االنسان -
 معاهدات حقوق اإلنسانثانيا: 
 ذات الطبيعة العامة. المعاهدات -
 حقوق اإلنسان ةالمعاهدات الفئوية لحماي -
 معاهدات حماية حقوق اإلنسان ضد التمييز -
 عة الخاصة.يمعاهدات حماية حقوق اإلنسان ذات الطب -
 أليات حماية حقوق االنسان العالمية: ثالثا 
 على مستوى هيئة االمم المتحدة -
 على مستوى المنظمات الدولية االخرى  -
 الحكوميةعلى مستوى المنظمات غير  -
 آليات حماية حقوق اإلنسان على مستوى االقليميرابعا: 

 آليات حماية حقوق اإلنسان على ضوء اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية -1
 آليات حماية حقوق اإلنسان على ضوء اإلتفاقية األمريكية لحماية حقوق اإلنسان -2
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 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبآليات حماية حقوق اإلنسان على ضوء  -3
 خامسا: االليات الوطنية لحماية حقوق االنسان

 ةوالسياسي اآلليات اإلجرائية  -1
 االليات القضائية )المحاكم الوطنية( -2
 امتحان + متواصل طريقة التقييم: -3

 قائمة المراجع المقترحة:
 .2007الجزائر، خداش حبيب، مدخل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، د.د.ن،  -1
 .2002سعادي محمد، حقوق اإلنسان، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 سعد هللا عمر، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -3

1994. 
 .1995صدوق عمر،دراسة في مصدر حقوق االنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
 .1995على ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية،مصر،  -5
 .2007خداش حبيب، مدخل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -6
 .2002خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان، دار النهضة، مصر،  -7
 .2002نسان، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، سعادي محمد، حقوق اإل -8
 .1994وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  اإلنسانسعد هللا عمر، حقوق  -9

ي ف، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة اإلنساندنداني ضاوية، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق  -10
 .1996ئر، بن عكنون، القانون، معهد الحقوق، جامعة الجزا

، ص 2004، 01خداش حبيب، "الجزائر والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان"، المحاماة، عدد  -11
62-112. 

12- CARREAU (D), Droit international public, 07 éme éditions, Edition 

A.pédone, Paris, 2001. 

13- COMBACAU (J), et SUR (S) , Droit international public, 04 éme 

édition, Montchrestien, Paris, 1999. 

14- CUTAJAR Chantal, Les instruments juridiques pour lutter contre 

délinquance économique et financière et le blanchiment au niveau européen et 

international, GRASCO, Université Robert Schuman-Strasbourg. 
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 القانون الدولي للبيئة اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

  أهداف التعليم:
لبرية االبيئة المقصود بالبيئة في القانون الدولي ومختلف مجاالت البيئية ك تمكين الطالب من معرفة

 لدوليةالبيئة لوالبحرية وحتى النهرية، كما يتيح البرنامج للطلب لتعرف على انواع اليات الحماية والجوية 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 قانون البيئة  –القانون الدولي  -

 محتوى المادة:

تطور مفهوم القانون الدولي للبيئة :أوال  
 عالقة البيئة بالمحيط الدولي -1
 الدولية للبيئةتطور قواعد الحماية  -2

 ثانيا: مصادر القانون الدولي للبيئة
 المصادر الرئيسية للقانون الدولي للبيئة -1
 المصادر الثانوية للقانون الدولي للبيئة -2
 المصادر الجديدة للقانون الدولي للبيئة -3

 ثالثا: القواعد الدولية للتلوث عبر الحدود
 مفهوم التلوث عبر الحدود -1
 بالتلوث عبر الحدودالقواعد الدولية المعنية  -2

 رابعا: المسئولية الدولية الناجمة عن األضرار البيئية وتسوية الخالفات البيئية
 المسئولية الدولية الناجمة عن األضرار البيئية -1
 منع أو تجنب النزاعات البيئية الدولية وتسويتها -2

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 أهم المراجع المعتمدة
 الكتب:



 

 

23 لعام     عنوان الماستر: القانون الدولي ا                 الرحمان ميرة بجاية      المؤسسة: جامعة عبد   

2017/2018السنة الجامعية:   

رات الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة األولى، منشو صالح عبد  -1
 .2010الحلبي الحقوقية، لبنان، 

عبد السالم منصور الشيوي، التعويض عن األضرار البيئية في نطاق القانون الدولي، دار النهضة  -2
 .2008العربية، مصر، 

(، 2ظمات الدولية في حماية البيئة)سلسلة دراسات قانونية عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المن -3
 دار النهضة العربية، مصر،)د س ن(

 النشرعامر محمود طراف، أخطار البيئة والنظام الدولي،الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و  -4
 .1998والتوزيع،لبنان،

يع، التوز يئي، دار رسالن للطباعة والنشر و سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسئولية الدولية عن الضرر الب -5
 .2011سوريا،

 الرسائل الجامعية
ه في عبد هللا راشد  سعيدي الساعدي، دور القانون العام في حماية البيئة، رسالة لنيل درجة دكتورا  -1

 .2014القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،مصر، 

يل الة لنالمستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسزيد المال صافية،حماية البيئة في إطار التنمية  -2
 .2013درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ه كتورا دعباس عبد القادر، المسئولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطيرة، أطروحة لنيل شهادة  -3
 .2016ة الجزائر، علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامع

 باللغة الفرنسية:
GUYOMARD ANN- ISABELLE, La protection de l’environnement en antarctique, 
droit international et droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Nantes, 
France, 2010.     
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 المسؤولية الدولية اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 سية.بلوماتمكين الطالب من التعرف على النظام القانوني للمسؤولية الدولية وشروط ممارسة الحماية الد
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي العام –المجتمع الدولي 
 

 محتوى المادة:

 المحور األول: النظام القانوني للمسؤولية الدولية
 أوال: الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية

 ثانيا:أساس المسؤولية الدولية
 المحور الثاني: دعوى المسؤولية وأثارها

 أوال: مفهوم الحماية الدبلوماسية
 مباشرة الحماية الدبلوماسيةأوال: شروط 

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع:

لبي ت الحهبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية، منشورا -
 .2009الحقوقية، لبنان، 

لنشر في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هومه للطباعة وايحياوي نورة، حماية حقوق اإلنسان  -
 .2004والتوزيع، الجزائر، 

ادة يل شهصام الياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة لن -
 عمري،امعة مولود مدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون، ج

 2013تيزي وزو، 
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 منهجية البحث العلمي اسم المادة:

 06  الرصيد:
 02  المعامل:

 
 :التعليمأهداف 

ثر في دراسة المنهجية. التعمق أك -1  
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 الحقوق  مع األخذ بعين االعتبار تخصص القانون الدولي العام ليسانس في 
 

 منهجية البحث العلمي   مادة: محتوى

 
 مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية.

 المنهج التحليلي 
 

 متواصل + امتحان طريقة التقييم:
 

 المراجع
 
 ديوان المطبوعات الجامعية.اضلي إدريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ف-1

 علي مراح، منهجية التفكير القانوني)نظريا وعمليا(، ديوان المطبوعات الجامعية.-2
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 تحرير الشكاوي والمراسالت الدولية اسم المادة:

 03  الرصيد:
 01  المعامل:

 
 :التعليمأهداف 

ق في كيفية االتصال بأهم التنظيمات الدولية السيما منها المتعلقة بحقوق االنسان الدراسة بعم -1  
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 الحقوق  مع األخذ بعين االعتبار تخصص القانون الدولي العام ليسانس في 
 

 منهجية البحث العلمي   مادة: محتوى
 ة الدوليةمفهوم المراسل

 معاير ومميزات المراسالت الدولية 
 فخوى المراسالت
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 انواع المراسالت الدولية 
ية لحقوق الفريقنماذج عن المراسالت الدولية مثل كيفية قيد الشكوى متعلقة بانتهاك حقوق االنسان امام المحكمة ا

 االنسان.

 متواصل + امتحان طريقة التقييم:
 

 المراجع
 

النهضة العربية،  دار 1عطية عمر، الضمانات القانونية والوطنية لحماية حقوق االنسان، ط، ابو الخير أحمد  -1

 .2004القاهرة، 

، ط تخصصةت المأحمد ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق االنسان في اطار منظمة االمم المتحدة والوكاال -2
 .2000دار النهضة العربية، القاهرة،  االولى،

، حديثمعي الأحمد رشوان، الديموقراطية وحقوق االنسان، الطبعة االولى، المكتب الجاحسين عبد الحميد  -3
 .2006االسكندرية، 

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 تطبيق القانون االتفاقي في الجزائر اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01المعامل:  

 أهداف التعليم:

البرام ستوى امدراسة السياسة والممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية سواء على تمكين الطالب من 
 أو التطبيق أو التفسير أو الرقابة

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدستوري، القانون الدولي العام.-
 

 محتوى المادة:

 الحكومات.أوال: في مفهوم وأنواع 

وره، ه، تطثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتنظيم السلطات في األنظمة السياسية المقارنة )نشأت
 وتحوالته(.

 ثالثا: أهم األنظمة النيابية المقارنة.

 نظام حكومة الجمعية النيابية -
 نظام الحكومة البرلمانية -
 نظام الحكومة الرئاسية -

 ريرابعا: النظام السياسي الجزائ

 تنظيم السلطات في الدساتير الجزائرية -

 تكييف النظام السياسي الجزائري -
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 األنظمة االنتخابية المقارنة خامسا:

 األنظمة االنتخابية المختلفة والتكييف القانوني لالنتخاب -
 أساليب تحديد النتائج االنتخابية في األنظمة المقارنة -
 النظام االنتخابي الجزائري -

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
ة، شر ، قالمار الندالنظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية الحزبية السياسية، ناجي عبد النور، 

2006. 
ئر، ، الجزاالجامعيةالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات المقارنة، ديوان المطبوعات شريط اآلمين، 
2007. 

 .2007، صرالقانون الدستوري، )الدولة، الحكومة الدستورية(، المكتب العربي الحديثـ، مالشهداني محمد كاظم، 

، 1996الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات على ضوء دستور  مختاري عبد الكريم،

، تخصص: القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

2006. 

إلنسان، وق ا، الممارسة الجزائرية في مجال اآلليات التشريعية الدولية في مجال حققادري نسيمة

م في الحقوق، تخصص: تحوالت الدولة، كلية الحقوق والعلومذكرة لنيل درجة الماجستير 

 .2009السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ق لقة بحقولمتع، مواطنة المرأة في التشريع الجزائري، مقارنة باالتفاقيات الدولية ابرازة وهيبة

قوق كلية الحاإلنسان،  مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص: تحوالت الدولة ، 

 .2008والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 فلسفة وأجيال حقوق االنسان اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

   أهداف التعليم: 
 قوق.يفات الحاألساسية لحقوق اإلنسان، وكذا تطوره عبر األجيال وكذا التحكم في تصنالتحكم في المبادئ   

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 القانون الدولي، حقوق اإلنسان، .... -

 محتوى المادة:
 العالقة بين حقوق اإلنسان والحقوق الطبيعيةأوال: 
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 العالقة بين األديان وحقوق اإلنسان -
 الوضعي وحقوق اإلنسانالعالقة بين القانون  -
 تأثير فلسفة حقوق اإلنسان على أحكام القانون الدولي -

 ثانيا: مصادر وتصنيفات األجيال في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 مفهوم تصنيفات أجيال حقوق اإلنسان -
 مركز حقوق الجيل الثالث لحقوق اإلنسان -

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 

 (إلخ ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) المراجع: 

 .2007خداش حبيب، مدخل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .2002خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان، دار النهضة، مصر،  -
 .2002سعادي محمد، حقوق اإلنسان، دار الريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
 .1994وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  اإلنسانسعد هللا عمر، حقوق  -
ي ف، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة اإلنساندنداني ضاوية، ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق  -

 .1996القانون، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

، ص 2004، 01والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان"، المحاماة، عدد خداش حبيب، "الجزائر  -
62-112. 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 السداسي: االول
 االفقيةاسم الوحدة: وحدة التعليم 

 01لغة أجنبية اسم المادة: 
 01الرصيد:  
 01  المعامل:

 

 أهداف التعليم: -

ي بذلك فرع معارفه اللغوية في المجال القانوني المراد التخصص فيه ونعنتمكين الطالب من تطوير        
 القانون العام.

 المعارف المسبقة المطلوبة : -
 مجاالت القانون العام: القانون اإلداري، القانون الدستوري، القانون الدولي....

 
 محتوى المادة:
  طريقة التقييم:

 + متواصلنهائي امتحان 
 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) المراجع:



 

 

29 لعام     عنوان الماستر: القانون الدولي ا                 الرحمان ميرة بجاية      المؤسسة: جامعة عبد   

2017/2018السنة الجامعية:   

 

- CHAGNOLLAUD Dominique, Droit constitutionnel contemporain, 

Edition Sitrey, Paris, 1999. 

- YELLES CHAOUCHE Bachir, Le conseil constitutionnel en 

Algérie, O.P.U, Alger , 1999. 

- HUGUES Portteli, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

Dalloz, Paris, 1995. 

- FRANÇAIS Luchaire, Le conseil constitutionnel, tome 01, 

organisation et attributions, Economica, Paris, 1997. 

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 حل النزاعات الدولية اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 

 يا.دولية سلمعات التمكين الطالب من معرفة مختلف اآلليات والوسائل الرامية إلى تسوية النزا أهداف التعليم:
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي، قانون العالقات الدولية
 محتوى المادة:

 الدولية: مفهوم النزاعات أوال

 الوسائل السياسية الدبلوماسية لتسوية النزاعات الدولية ثانيا:

 تسوية النزاعات الدولية في إطار المنظمات الدولية ثالثا:

 : التحكيم الدولي كآلية تسوية سلميةرابعا

 : التسوية القضائية للنزاعات الدولية.خامسا
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 (إلخ ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) المراجع: 

 

حقوق و الحق في المساعدة اإلنسانية )دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني  ،بوجالل صالح الدين -
 .2008اإلنسان(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
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وم، الجماعية، دار العل اإلبادة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة أيمن عبد العزيز و محمد سالمة -
 .2006مصر، 

 .2009، تسوية الصراعات في إفريقيا )نموذج االيكواس(، دار النشر الجامعات، القاهرة، حسن بدر الشافعي -
والقانون  المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة )على ضوء جدلية القانون الدولي العام، بلخيري حسينة، -

 .2006،الجزائر، الدولي الجنائي(، دار الهدى
 .1995الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، ، عبد الواحد محمد الفار -
ني، القانون الدولي لحقوق اإلنسان )الحقوق المحمية(، الجزء الثا، محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى -

 .2009دار الثقافة، األردن، 

 
 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 قانون المنظمات الدولية  اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 
 أهداف التعليم:

لقانون خاص اتمكين الطالب من التعرف على االمبادئ واألحكام المؤطرة للمنظمات الدولية باعتبارها من أش
 الدولي.

 
 المطلوبة : المعارف المسبقة

 القانون الدولي العام، قانون العالقات الدولية. -
 محتوى المادة:

 
 المحور األول: النظرية العامة للمنظمات الدولية

 المحور الثاني: أنواع المنظمات الدولية

 أوال: المنظمات الدولية الحكومية

 ثانيا: المنظمات الدولية غير الحكومية

 لمنظمة دولية )منظمة األمم المتحدة(.المحور الثالث: دراسة نموذجية 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 

 )كتب ومطبوعات، مواقع انترنت، الخ(المراجع: 
 

ة، مصطفى سالمة حسين، محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية، القاهر  -
1997. 
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 ر.العامة لألمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية، مصمحمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي: النظرية  -
في  موسي عتيقة، دور األمم المتحدة في تطوير القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -

 .2004، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اإلنسانالقانون، فرع القانون الدولي لحقوق 
- CARREAU (D), Droit international public, 07 éme éditions, Edition A.pédone, 

Paris, 2001. 

- COMBACAU (J), et SUR (S) , Droit international public, 04 éme édition, 

Montchrestien, Paris, 1999. 

- CUTAJAR Chantal, Les instruments juridiques pour lutter contre délinquance 

économique et financière et le blanchiment au niveau européen et international, 

GRASCO, Université Robert Schuman-Strasbourg. 

 
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 االول السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 القانون الدولي االقتصادي اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 أهداف التعليم:
المؤطرة  حكامالطالب من التعرف على مفهوم القانون الدولي االقتصادي ومجاالت تطبيقه والمبادئ واأل تمكين

 له.
 ولية.ة الدالتعرف على العالقات االقتصادية الدولية عن طريق تسليط الضوء على أهم المؤسسات االقتصادي

 . القانون الدوليالقانون االقتصاديالمعارف المسبقة: 
 المادة:محتوى 

 مفهوم القانون الدولي االقتصادي -1
 صندوق النقد الدولي -2
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -3
 المنظمة العالمية للتجارة -4
 التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض األموال -5
 القانون الدولي لالستثمارات -6

 امتحان + متواصلطريقة التقييم: 
 

 قائمة المراجع:
 2012القانون الدولي االقتصادي، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، عبد الكريم عوض خليفة،  -1

 1992حازم حسن جمعة، القانون الدولي االقتصادي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

ب  بداع، در واالمحمد تاج الدين الحسيني، الوجيز في القانون الدولي االقتصادي، المؤسسة العربية للنش -3

 2001ن، 

 اللجنة لعالمية،ا التجارة ومنظمة الجات اتفاقية في ظل النامية للبلدان األساسية الحقوق النجار، سعيد -4

 .1999األمم المتحدة، بيروت، آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية

 1997ة، لقاهرااالشعل عبد هللا، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية،  -5
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ات منازع محمود مصطفى، الحماية الدولية لالستثمار األجنبي المباشر ودور التحكيم في تسويةمنى  -6

 1990االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 1999زينب حسن عوض هللا، االقتصاد الدولي، الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، -7

 2005الجامعة اإلسكندرية،  ضياء مجيد، اقتصاديات أسواق المال، مؤسسة شباب -8

 2003نان،ع، لببسلم حجار، العالقات االقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي -9

ة، لجديدعادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، العالقات االقتصادية الدولية، دار الجامعة ا -10

 2005االسكندرية، 

11- CARREAU Dominique, Droit international économique, L.G.D.J., Paris, 

1990. 

12- REUTER Paul, Le droit économique international, cours de l’institut des 

hautes études internationales, Paris. 

13- Dominique pantz, institutions et politiques commerciales international, 

Armand colin, Paris 1998. 
14- GERARD Marie Henry, Le FMI, imprimerie darantiere, Quetigny, 2012. 
15- CLING Jean-Pierreet ROUBAUD François, La banque mondial, Edition 

La découverte, Paris, 2008. 
16- LENAIN Patrick, Le FMI, Edition La découverte, Paris, 2004. 
17-  DIOUBATE Badara, La Banque mondiale et les pays en 

développement, L’Hamarttan, Paris, 2008. 
18- EDGEWEBLIME Kcodgoh, Le FMI en Afrique, L’Hamarttan, Paris, 

2012. 
19- GERARD Marie Henry, Le FMI, imprimerie Corlet, Condé-sur-Noireau, 

2008. 
20- LELART Michel, Le système monétaire international, Edition La 

découverte, Paris, 2007. 
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 2منهجية البحث العلمي  اسم المادة:

 06  الرصيد:
 02  المعامل:

 .تطوير قدراته اللغوية في مجال القانون الدولي االتفاقيتمكين الطالب من  أهداف التعليم:
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي، قانون العالقات الدولية
 محتوى المادة:

 
- Elaboration des traités 

- Application des traités 

- L’interprétation des traité 
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 متواصل طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 

- CARREAU (D), Droit international public, 07 éme éditions, Edition A.pédone, 

Paris, 2001. 

- COMBACAU (J), et SUR (S) , Droit international public, 04 éme édition, 

Montchrestien, Paris, 1999. 

- DJEBBAR (A), La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U , Alger, 2000. 

- DJIENA WEMBOU (M.C), Le droit international dans un monde en mutation, 

l’harmattan édition, Paris, 2000. 

- Kanoun (N), et  Taleb (T), De la place des traités internationaux dans 

l’ordonnancement juridique national en Algérie, in El-Mouhamat, N 03, 2005K 

pp.05-39.  

 

 القانون الدولي العام وان الماستر:عن

 الثاني السداسي:
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 تكنولوجيات االعالم واالتصال اسم المادة:

 06  الرصيد:
 02  المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 لحديثةالعملية اتهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة 

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر  
   .فهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدةم -1

   .ظاهرة انفجار المعلومات -2
 الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعدالمحور 

 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1
   الكابلي واأللياف الضوئية( االتصالتكنولوجيا االتصال السلكي ) -2

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة

   وشبكاتها لرقميةتكنولوجيا االتصاالت ا  -1

   اإللكترونية تكنولوجيا الحاسبات -2
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   األقمار الصناعية تكنولوجيا -3
   تكنولوجيا الميكروفون  -4
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -5
   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون...تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -6
   كنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانتت  -7
   يد اإللكترونيوالبر تكنولوجيا الهاتف النقال  -8

    تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -9
 آفاق تطورهابعض خاتمة: 

 المراجع:

 .2003إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  -

نانية، المصرية اللبمكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار  حسن عماد -
1997. 

 .2014هومة،  الجزائر، دارتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،دليو فضيل:  -
 .1990لجامعية، فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب ا -
 .2001معلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية، ت وشبكات المحمد محمد الهادي: تكنولوجيا االتصاال -
 .2010البة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل للنشر، هادي طو -

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005 
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 تحوالت القانون الدولي اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

ولي القانون الدتمكين الطالب من التعرف على مختلف التطورات والتحوالت التي طرأت على أهداف التعليم: 
  خاصة مع تحول مركز الفرد في القانون الدولي وظهور فاعلين على مستوى المجتمع الدولي.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدولي القانون الدولي االنساني 

 محتوى المادة:
 تحّوالت مصادر القانون الدولي العام ///المحّور األّول  -

 في المصادر التاريخية للقانون الدولي العام -1
 في المصادر المستحدثة للقانون الدولي العام. -2

 ) األعمال االنفرادية للدّول والمنظمات الدولية(
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 نحو قضائية قواعد القانون الدولي العام )االجتهاد القضاء كمصدر( -3
  ./// تحّوالت النطاق األفقي للقانون الدولي العام المحّور الثاني -
 األشخاص القانونية المستحدثة في القانون الدولي العام  -1
 إشكالية المركز القانوني للفرد على المستوى الدولي. -2
 إشكالية الكيانات األخرى من غير الدّول. -3

 فيها القانون الدولي العام. /// تحّوالت المجاالت التي أصبح يبحث المحّور الثالث -
 ظهور تخّصصات قائمة بذاتها )تفريع القانون الدولي العام(. -1
 تحّوالت في مفهوم مبادئ القانون الدولي ) السيادة، التدّخل، الدفاع الشرعي( -2
 التحّوالت المؤسساتية في القانون الدولي العام. -3

 ألحادية القطبيةمآالت القانون الدولي العام في ظل ا ///لمحّور الرابع ا -
 في مفهوم النظام العالمي الجديد -1
 مرتكزات النظام العالمي الجديد -2
 تأثيرات النظام العالمي الجديد على العالقات الدولية. -3

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 قائمة المراجع المستخدمة:
 باللغة العربية: -1
ضاء، براش، الثورات العربية... في عالم متغّير )دراسة تحليلية(، منشورات الزمن، الدار البيد.إبراهيم أ -01

 م.   2011
 م.2000. إبراهيم العناني، أشخاص القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،د -02
  .2005-2004النهضة العربية، القاهرة، ، دار 5الدولي العام، ط ...، القانون ............. -03
ة ا أحمد، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدوليد. أبو الوف -04

 م. 2000المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
لية والوطنية وسلوك الدول نون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدو ......، القا............. -05

 م.2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982واتفاقية 
خصص بويحيى جمال القانون الدولي في مجابهة التحدي األمريكي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم ت 06

 م.2014القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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واعد القواعد قألساسي لــــــــ)م.ع.د( والتوجهات الجديدة لتكوين من النظام ا 38، المادة بويحيى جمال - 07
جامعة  لحقوق،االدولي العام، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، فرع القـانون العـام، تخّصص "تحّوالت الدولة"، كلية 

 م. 2007 -تيزي وزو –مولود معمري 
''، صراألمريكي وأحكام القانون الدولي المعا صّور''مفهوم 'النظام العالمي الجديد' بين الت،بويحيى جمال -08

  م.09/2012ددع -يزي وزوت –مجلة المحاماة، تصدر عن المنظمة الوطنية للمحامين ناحية
 (II)- ouvrages en lange Française: 
01- BOUQUEMOT (C), La Cour Pénale Internationale et les États Unis, Ed/ L’Harmattan, 2003.  
02- DECEAUX (E), Droit International Public, 6ème édition, E/ DALLOZ, 2008. 
03-DUPUY (P-M), Droit International Public, 7ème édition, E/ Dalloz, 2004. 
04 - ………………, Droit des Organisations Internationales, E/ DALLOZ, Paris. 
05-………………., les Grands Textes de Droit International Public, 2ème édition, E/ DALLOZ, Paris, 
2000 
06- CHAUMETTE (A-L.V), les Sujets du Droit Pénal (Ver une Nouvelle Définition de la 
Personnalité Juridique internationale ?), E/ A.PEDONE, Paris, 2009.  
07- GEORG (N), le Droit International Face au Défi Américain, A.Pedone, Paris, 2004. 
08- Michel-Cyr DJIENA WEMBOU, le droit international, dans un monde en mutation, Editions 
L’Harmattan, 2003.  

09- PAZARTZIS (PH), La Répression Pénale des Crimes Internationaux (Justice Pénale 
Internationale), Ed/ A.PEDONE, Paris, 2007. 
10- RUSSBACH (O), ONU Contre ONU le droit international confisqué, E/ LA DECOUVERTE, Paris, 
1994.  
11- ROCHE (C), L’essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 
2ème édition, Gualino Editeur, Paris, 2003. 
12-ROUSSEAU(CH), Droit International Public 8ème édition, E/ DALLOZ, Paris, 1976. 
13-RUZIE(D), Droit International Public 17ème édition, E/ DALLOZ, Paris, 2004. 
14-Salah MOUHOUBI, le Monde en Crise (la fin de l’unilatéralisme américain), O.P.U, Algérie, 
2009. 
15- SINKONDO (A), Droit international Public, E/ ELLIPSES, Paris, 1999.   
16-« TAVERNIER (P) » et « Burgorgue-Larsen (L) » Un siècle de droit international humanitaire 
(Centenaire des Conventions de La Haye Cinquantenaire des Conventions de Genève), 
S/direction de, BRUYLANT, Bruxelles, 2001.  
17- THOME(N), les Pouvoir de Conseil de Sécurité au regard de la Pratique Récente du Chapitre VII 
des Nation Unis, PUAM, Marseille, 2005. 
18-TOUSCOUZ (J), Droit International 1ère édition, E/ P.U.F, Paris, 1993. 
19-V.QUOC – DINH (N), DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public, 5ème édition, E/ 
L.G.D.J, Paris, P.119. 
20- WEISS(P), les Organisation Internationales, E/ NATHAN, Paris, 2005. 
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 المعاهدات الدولية اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 

ام حل ابرتمكين الطالب من التعرف على اهم مصدر من مصادر القانون الدولي ومختلف مراأهداف التعليم: 

 المعاهدات الدولية 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي العام  القانون الدولي االنساني. 

 محتوى المادة:

 اوال: مفهوم المعاهدة الدولية

 تعريفها  -

 شروط الكتابة -

 تقسيم المعاهدات  -

 ثانيا: انعقاد المعاهدة 

 المفاوضات  -

 التحرير  -

 التصديق -

 التحفظ -

 التسجيل -

 ثالثا: شروط صحة المعاهدات

 رابعا: تفسير المعاهدات

 تعديل المعاهداتخامسا : 

 سادسا: اثار المعاهدات ) االثار واالنقضاء( 

 

 قائمة المراجع المستخدمة:

 باللغة العربية: -1

 م.2000د. إبراهيم العناني، أشخاص القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، -01

  .2005-2004 ، دار النهضة العربية، القاهرة،5................، القانون الدولي العام، ط -02

لوم ي العفبويحيى جمال القانون الدولي في مجابهة التحدي األمريكي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  -03

 م.2014تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

قواعد وين قواعد المن النظام األساسي لــــــــ)م.ع.د( والتوجهات الجديدة لتك 38، المادة بويحيى جمال -04

"، كلية لدولةالعام، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، فرع القـانون العـام، تخّصص "تحّوالت الدولي ا

 م. 2007 -يزي وزوت –الحقوق، جامعة مولود معمري

ية، ة العرباالولى، دارة النهضصالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،الطبعة . د -05

  .2008القاهرة، 

 (II)- ouvrages en lange Française: 

01- DECEAUX (E), Droit International Public, 6ème édition, E/ DALLOZ, 

2008. 
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02- DUPUY (P-M), Droit International Public, 7ème édition, E/ Dalloz, 

2004. 

03- 09- PAZARTZIS (PH), La Répression Pénale des Crimes 

Internationaux (Justice Pénale Internationale), Ed/ A.PEDONE, Paris, 2007. 

04- ROCHE (C), L’essentiel du droit international public et du droit des 

relations internationales, 2ème édition, Gualino Editeur, Paris, 2003. 

05- ROUSSEAU(CH), Droit International Public 8ème édition, E/ 

DALLOZ, Paris, 1976. 

06- RUZIE(D), Droit International Public 17ème édition, E/ DALLOZ, 

Paris, 2004. 

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 وحدة التعليم االفقية اسم الوحدة:
 2لغة اجنبية  اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 

 .قدراته اللغوية في مجال القانون الدولي االتفاقي تطويرتمكين الطالب من  أهداف التعليم:
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدولي، قانون العالقات الدولية

 محتوى المادة:

 
- Elaboration des traités 

- Application des traités 

- L’interprétation des traité 

 
 متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( مواقع انترنت، كتب ومطبوعات ،) المراجع: 

 
- CARREAU (D), Droit international public, 07 éme éditions, Edition A.pédone, 

Paris, 2001. 

- COMBACAU (J), et SUR (S) , Droit international public, 04 éme édition, 

Montchrestien, Paris, 1999. 

- DJEBBAR (A), La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U , Alger, 2000. 

- DJIENA WEMBOU (M.C), Le droit international dans un monde en mutation, 

l’harmattan édition, Paris, 2000. 
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- Kanoun (N), et  Taleb (T), De la place des traités internationaux dans 

l’ordonnancement juridique national en Algérie, in El-Mouhamat, N 03, 2005K 

pp.05-39.  

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثالث السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 القانون الدولي االنساني ومسؤولية الحماية اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 أهداف التعليم:
 ن في الشؤو لتدخلتهدف دراسة المادة إلى تعريف الطالب بمبدأ التدخل اإلنساني  كاستثناء عن مبدأ عدم جواز ا

 الداخلية للدول، وكيفية تحوله إلى فكرة أخرى تتمثل في مسؤولية الحماية.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدولي اإلنساني، قانون العالقات الدولية.

 ادة:محتوى الم
 لدول.لالتدخل اإلنساني كاستثناء على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية المحور األول: 

 حاالت التدخل اإلنساني غير المشروع أوال:

 التدخل في وقت السلم -1

 التدخل في وقت الحرب-2

 ثانيا: التدخل غير المشروع

 التدخل لحماية رعايا الدولة -1

 الديمقراطية.التدخل من أجل -2

 تحول التدخل اإلنساني إلى مسؤولية الحماية المحور الثاني:

 أوال: مضمون عدم التدخل في اطار األمم المتحدة

 ثانيا: موفق المنظمات الدولية

 ثالثا: ضمانات شرعية مبدأ مسؤولية الحماية

 رابعا: التطبيقات العملية لمسؤولية الحماية.

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .2010، األردن، دار وائل للنشر، عمان، اإلنسانيالعنبكي نزار، القانون الدولي  -
ويت، للباعة والنشر والتوزيع، الك األكاديمية، دار اإلنسانيسي علي أحمد، دراسات في القانون الدولي  -

2011. 
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، 54د وسحنون محمد، مسؤولية الحماية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، عدجاريث ايفانز  -
 اإلمارات.

شكاالته، مجلة الحقوق، المجلد  -  ،04، عدد 28شاهين علي شاهين، التدخل الدولي من أجل اإلنسانية وا 
 .330-255، ص ص 2004صادرة عن مجلة النشر العلمي، جامعة الكويت، 

، وضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والسياسة العالمية، طرق اإلخطار، جامعة أكسفوردجل لوشر، مف -
2001. 

- HAJJAMI Nabil, La responsabilité de protéger, Ed Bruylant, Bruxelles 2014 . 
-     VOLKER Turk et NICHOLSON France, L a protection des refugiés en droit 

international, UNHCH, 2004. 
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثالث السداسي:
 االساسية اسم الوحدة:
 القضاء الدولي اسم المادة:

 06  الرصيد:
 03  المعامل:

 أهداف التعليم:
ولية لحل دل الدسيما منها محكمة العبالقضاء أمام الهيئات الدولية التهدف دراسة المادة إلى تعريف الطالب 

 النزاعات فيما بين الدول.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدولي اإلنساني، قانون العالقات الدولية.القانون الدولي العام.  

 محتوى المادة:
 أوال: النظام القانوني لمحكمة العدل الدولية

 تعريف بالمحكمة -

 تشكيلتها -

 ثانيا: اختصاصاتها
 االختصاص القضائي -1

 االفتائياالختصاص  -2

 ثالثا: اجراءات التقاضي امام المحكمة

 االجراءات الشكلية -

 االحكام الصادرة عن المحكمة -

 قائمة المراجع المستخدمة:

 باللغة العربية: -2

 م.2000د. إبراهيم العناني، أشخاص القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، -06

  .2005-2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 5................، القانون الدولي العام، ط -07

لوم ي العفبويحيى جمال القانون الدولي في مجابهة التحدي األمريكي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  -08

 م.2014تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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قواعد وين قواعد المن النظام األساسي لــــــــ)م.ع.د( والتوجهات الجديدة لتك 38، المادة بويحيى جمال -09

"، كلية لدولةاالدولي العام، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، فرع القـانون العـام، تخّصص "تحّوالت 

 م. 2007 -يزي وزوت –الحقوق، جامعة مولود معمري

بية، ة العرالقانون الدولي العام،الطبعة االولى، دارة النهض صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة. د -10

  .2008القاهرة، 

 (II)- ouvrages en lange Française: 

07- DECEAUX (E), Droit International Public, 6ème édition, E/ DALLOZ, 

2008. 

08- DUPUY (P-M), Droit International Public, 7ème édition, E/ Dalloz, 

2004. 

09- 09- PAZARTZIS (PH), La Répression Pénale des Crimes 

Internationaux (Justice Pénale Internationale), Ed/ A.PEDONE, Paris, 2007. 

10- ROCHE (C), L’essentiel du droit international public et du droit des 

relations internationales, 2ème édition, Gualino Editeur, Paris, 2003. 

11- ROUSSEAU(CH), Droit International Public 8ème édition, E/ 

DALLOZ, Paris, 1976. 

12- RUZIE(D), Droit International Public 17ème édition, E/ DALLOZ, 

Paris, 2004. 

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 دة: االساسيةاسم الوح

 اسم المادة: التحكيم الدولي

 06الرصيد:  

 03المعامل:  

 أهداف التعليم:

 ليةادية الدوالقتصتهدف دراسة المادة إلى تعريف الطالب التحكيم أمام الهيئات الدولية السيما منها الهيئات ا

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي العام. القانون الدولي االقتصادي، قانون العالقات الدولية. 

 محتوى المادة:

 أوال: أشكال التحكيم

 المحكم الفرد -

 لجان التحكيم -

 محاكم التحكيم -

 التحكيم االختياري والتحكيم االلزامي -

 المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي -

 ثانيا: اجراءات التحكيم

 النزاع على التحكيماالتفاق على احالة  -

 مشارطة التحكيم -

 حكم التحكيم -

 

 قائمة المراجع المستخدمة:
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 م.0200د. إبراهيم العناني، أشخاص القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 .2005-2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 5................، القانون الدولي العام، ط -2

وم ي العلالقانون الدولي في مجابهة التحدي األمريكي، أطروحة لنيل درجة دكتوراه فبويحيى جمال  -3

 م.2014تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

قواعد ين قواعد المن النظام األساسي لــــــــ)م.ع.د( والتوجهات الجديدة لتكو 38، المادة بويحيى جمال -4

"، كلية لدولةلماجستير، فرع القـانون العـام، تخّصص "تحّوالت االدولي العام، مذكرة  لنيل شهادة ا

 م. 2007 -يزي وزوت –الحقوق، جامعة مولود معمري

هرة، ية، القاالعرب صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،الطبعة االولى، دارة النهضة. د -5

2008.  

 

1- DECEAUX (E), Droit International Public, 6ème édition, E/ DALLOZ, 2008. 
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 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث

 وحدة التعليم المنهجيةاسم الوحدة: 

 اسم المادة: منهجية اعداد مذكرة

 06الرصيد:  

 02المعامل:  

 أهداف التعليم:

 تهدف المادة إلى تحكم الطالب بكل التفاصيل المنهجية إلعداد مذكرة التخرج.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 منهجية البحث العلمي

 محتوى المادة:

 

 مراحل التحضير إلعداد مذكرة -

 مرحلة اختيار العنوان -1

 مرحلة البحث عن المراجع -2

 مرحلة تفصيل خطة البحث -

 مرحلة تحرير المذكرة -

 أساليب تهميش المعلومات والمراجع -

 المراجع: 
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لسنة  18دد محمد الدكشور،التعليق على قرار المجلس األعلى،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون، الع -1

1992. 

 القانوني)نظريا وعمليا(، ديوان المطبوعات الجامعية.علي مراح، منهجية التفكير  -2

 فاضلي إدريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية. -3

 عوابدي عمار مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإلدارية -4

 10لعدد ادفاتر المجلس األعلى المغربي ، محمد فركت ، العناصر الشكلية والموضوعية للقرار القضائي، 

 .2005مطبعة البت، 
 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثالث السداسي:
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 المشروع المهني والشخصي اسم المادة:

 06  الرصيد:
 01  المعامل:

 أهداف التعليم:

ي هن التبالمحيط االقتصادي و االجتماعي ، بدراسة الوظائف و الميهدف من خالل المقياس لربط الطالب 

 يستطيع الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصيل المقياس

 محتوى المادة:
 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 قنية تقييم ومراجعة البرامج(.االستخدام األمثل للموارد )ت -

 .توضيح مسؤوليات كل مهمة -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

 .روع الحالي و/أو تصميم مشروع الحقالتقييم لتحسين تصميم المش -

 نماذج لمشاريع -

 

 .التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ طريقة

 

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:

 الثالث السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 قانون النزاعات المسلحة اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 

 القانون الدولي العام عنوان الماستر:
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 الثالث السداسي:
 وحدة التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 الدولي و الوطني مكافحة الفساد في القانون اسم المادة:

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 :التعليمأهداف 
 .يهدف تعليم هذه المادة إلى تكوين الطالب في معرفة أنواع جرائم الفساد وسبل مكافحته دوليا

 : المعارف المسبقة المطلوبة
سانس ي الليفالمادة يشترط حصول الطالب على الوحدة التعليمية التي سبق وأن درسها إلمكانية متابعة هذه 

 .لثانيوالمتعلقة بجانب المال العام والعقود اإلدارية، ومكافحة الفساد إلى جانب مقايس السداسي ا
 

 تحتوي هذه المادة على: المادة: محتوى
  )الجانب النظري()الجانب النظري(  مجاالت الفساد ومظاهرهمجاالت الفساد ومظاهره المحور األول:

  أوال : مفهوم الفساد أنواعه أسبابه وآثارهأوال : مفهوم الفساد أنواعه أسبابه وآثاره

  ثانيا:مقاربات في مكافحة الفساد فيما بين الدول خاصة الدول العربية بما فيها الجزائرثانيا:مقاربات في مكافحة الفساد فيما بين الدول خاصة الدول العربية بما فيها الجزائر
  السياسية لألحزاب الخفي التمويل جريمة
  اإلخفاء جريمة

 رفي الجزائ جرائم الفساد لمكافحة الهيئات القانونيةالمحور الثاني: 
 01/06 القانون صدور قبل المنشأة القانونية الهيئات -
  العامة للمالية المفتشية 
 المحاسبة مجلس 
 األموال تبييض لمكافحة المالي االستعالم معالجة خلية  
 06/01رقم القانون بموجب المحدثة القانونية الهيئات  -
  ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة  
  الفساد لقمع المركزي الديوان  

 المحور الثالث: الهيئات الدولية في مكافحة الفساد 

 جهود هيئة االمم المتحدة في محاربة الفساد -

 جهود المنظمات االقليمية لمكافحة الفساد -

 مشاريع االصالح السياسي في الدول العربية -

 الحكم الراشد واليات مكافحة الفساد -
  

 إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 

 . .الثانية الطبعة-الرشوة وجرائم العامة األموال جرائم-العمروسي أمجد العمروسي، أنور_ 

 .2004،  باإلسكندرية ،المعارف منشأةة العام بالمصلحة المضرة الجرائم في الوسيط-نصر محمود -

 المطبوعات ديوان– 2006 الثانية الطبعة-الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عملية-حمامة قدوج -

 .الجزائرالجامعية 
 2007ة لسن 15د جبار عبد الحميد: قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،مجلة الفكر البرلماني العد -

 2006 فيفري 20المؤرخ في 06/01المعدل والمتمم للقانون  2011أوت  2المؤرخ في  11/15القانون  -
 .2011لسنة  44حته، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بالوقاية من الفساد ومكاف
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 / 50 ددع ر ج ،العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق 15/247المرسوم الرئاسي  -

 .2015 لسنة  .
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V-   العقود/االتفاقيات 
 
 
 
 
 ال

 
 

  ( نللتكوي  الورقي ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:
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عن  زدوجتعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف الم

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 

 حيين برامج التعليم،تإبداء الرأي أثناء تصميم و -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 النية أو الرغبة نموذج لرسالة إبداء

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

اله لمذكور أعاكوين تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  الت

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 برامج التعليم،إبداء رأينا في تصميم و تحيين  -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

خرج أو ة التتسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاي -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

ذها داف وتنفياأله قع على عاتقنا من أجل تحقيقاإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي ت رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:
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