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 تحديد مكان التكوين: -1

  كلية الحقوق والعلوم السياسية معهد:كلية أو 

 : القانون الخاص قسم 

 
 

 )*(:في التكوين المشاركون  -2

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون:المؤسسات و -
 
 
 
 
 
 
 

 : الدوليون األجانبالشركاء  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج . 
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

ين في النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوتخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

 
 تخصص قانون خاص في الحقوق،  شهادة الليسانس -

 المترشح إلى عقوبات تأديبية عدم تعرض -

 الحصول على نتائج إيجابية خالل المسار الدراسي لليسانس -

 
 

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

 

 اسة يهدف التخصص إلى الوصول إلى مستوى متميز في مجال العلوم الجنائية وذلك بدر
قافة ه العلوم من أجل إعطاء الطالب الذي اختار التخصص ثذكل المجاالت التي تخص ه

عدّها لتي أاقانونية صلبة وفهم معّمق سواء للظاهرة اإلجرامية أو دراسة مختلف اإلجابات 
و وعه أالمشّرع لمواجهة الظاهرة سواء في القسم الخاص من قانون العقوبات بمختلف فر

 مجال اإلجراءات الجزائية.علم العقاب وكذا في 

 ي فولها هذا التخصص يعتبر دراسة معّمقة أيضا لمختلف المواد التي كان الطالب قد تنا
واد مشواره الدراسي للحصول على شهادة الليسانس في القانون من جهة، مع اكتشاف م

 .إلخ..حداث.جديدة لم تكن مقررة من قبل كالقانون الجنائي المقارن والقانون الجنائي لأل

  القدرة على توسيع معارفه في  الطالب يمنحإذ هذا التخصص يتميّز بطابع خاص
رض صص تفالمجاالت المرتبطة بالقانون الجنائي، ألن المواد المقترحة للدراسة في التخ

 والعلوم االجتماعالنفس وعلم  )علمعلى مختلف التخصصات العلمية منها  االطالع
 .  كالقانون الدولي(انونية أيضا اإلنسانية بشكل عام، وكذا الق

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

 
 حضير يمنح التكوين في التخصص تطوير القدرة على إنجاز البحث العلمي سواء عند ت

 مذكرات التخّرج أو تحضير رسائل الدكتوراه في التخصص.

  في مجال العلوم الجنائية.تحقيق مستوى عالي 

 لعادل انوني القدرة على التحليل ودراسة الملفات ذات الطابع الجنائي إلعطاء الحل القا
 للقضايا المرتبطة بالتخصص.

 ة علىمنح الطالب تحصيل علمي مميّز يتيح للذي اختار دراسات ما بعد التدّرج القدر -
 الندماجلافيا تعليم العالي، كما يكون كإنجاز رسالة الدكتوراه من أجل االنخراط في سلك ال

  بسرعة في المهن القضائية إذا ما اختار الحياة المهنية. 
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 معية حاملي الشهادات الجا تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

 يهدف التخصص إلى تكوين قانونيين في القانون الجنائي، فيما يخص التشغيل فإن

رصة منه فوالدكتوراه الشهادات يمكن لهم متابعة المسار الجامعي في الماستر والمتحصلين على 

ائية ن قضالتوظيف في سلك التعليم العالي. كما يفتح هذا التكوين القدرة على ممارسة عدة مه

تي هن الوالدرك وإدارة السجون وكل الم )كالشرطةكالمحاماة والقضاء، والمهن غير القضائية 

 قة للقانون الجنائي والعلوم الجنائية(.  تقتضي معرفة معمّ 

 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 
تمكين الطالب المسجل في هذا التخصص من االلتحاق بعدة تخصصات في القانون 

ون ن يككما يمكن أالخاص كالقانون الخاص الشامل واألحوال الشخصية وكذا القانون العقاري. 
ون الدكتوراه في التخصص نفسه أو في تخصصات أخرى من القانحلقة عبور نحو التكوين في 

 .الخاص
 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

روس نعمل في هذا التكوين على متابعة المشروع بواسطة التقييم المتواصل لسير الد
ا النظرية في المحاضرات وفي األعمال الموجهة، وكذلك ببرمجة محاضرات تطبيقية يأطره

 تخصص وإطارات في سلك القضاء والمهن القانونية.أساتذة في ال
 

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

 طالب من بين المتفوقين في شهادة الليسانس قانون خاص. 150
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 

 محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(  *
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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

مؤرخ  70رقم  معتمد بموجب القرار الوزاريالبحث حول فعلية القاعدة القانونية،  عنوان المخبر :
 ، يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي.2013فيفري  11في 
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 

 تاريخ نهاية المشروع المشروعتاريخ بداية  رمز المشروع عنوان مشروع البحث
آليات مكافحة جريمة الفساد 

الجزائري و على ضوء التشريع 
 الصكوك الدولية

P00620140036 01/01/2015 31/01/2018 

الممارسة الجزائرية في مجال 
 حماية حقوق المرأة والطفل

P00620140038 01/01/2015 31/01/2018 

الضبط االداري والحريات العامة 
 الجزائرفي 

P00620140150 01/01/2015 31/01/2018 

    

    

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 القانون الجنائي والعلوم الجنائية                                     :الماستربجاية        عنوان  -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 

                                                                                 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول: -1
 

 وحدة التعليم

الساعي الحجم 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 1القانون الجنائي الخاص  :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون اإلجراءات الجزائية المعمق: 2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 1جنائية المسؤولية ال: 3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 العلميمنهجية البحث : 1المادة 

  × 3 1 3.30   1.30 75 اإلداريتحرير تقنيات ال: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 علم اإلجرام المعمق :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون الجنائي المقارن :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 1 1    1.30 22.30 1أجنبية : 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

 األسبوعيالحجم الساعي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 2القانون الجنائي الخاص  :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150  اإلثبات الجنائي :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 2جنائية المسؤولية ال :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

 3 1 3.30   1.30 75 اإلعالم واالتصال كنولوجيات: ت2المادة 
 

× 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 العدالة الجنائية الدولية :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 األنظمة العقابية البديلة :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 التعليم األفقيةوحدة 
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 22.30 2أجنبية المادة: لغة 

 
   1 1  × 

   30 15 27  6.00 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 عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قضاء األحداث :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الجنائي لألعمال :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 ةقانون تنظيم المؤسسات  العقابي :3المادة 

   9 3 10.30  3  225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30  150 عداد مذكرةإمنهجية : 1المادة 

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

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 جرائم الفساد ومكافحته :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 مركيةالجريمة الج :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.30 22.30 3أجنبية المادة: لغة 

   30 15 27  7.30 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4
 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية

 الفرع : الحقوق
 القانون الجنائي والعلوم الجنائية التخصص: 

 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

إجراءات  ملتقى
 المحاكمة العادلة

3.30 1 2 

 28 1 46.30 مذكرة نهاية الدراسة

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 
لتعليم حسب اين المحاضرات والتطبيقات،  للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع ب) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:التالي الجدول

 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 الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةالوحدة: اسم
 1القانون الجنائي الخاص  المادة: اسم

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
نها ة بأركاواحد دراسة هذه المادة تتيح للطالب إمكانية التمييز بين جرائم قانون العقوبات كل

 هي تلكالجرائم ذات األركان المعقّدة والخاصة، ويتناول الجزء األول من المادة قسم 
خصه شين تلك التي تصيب الفرد في ئالواقعة على األفراد والتي تنقسم بدورها إلى جز

 والتي تصيب الفرد في ماله. 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 دراسة مسبقة للقواعد العامة للجريمة وقانون اإلجراءات الجزائية.

 
 واقعة على األفرادالجرائم ال محتوى المادة:

 جرائم ضد األشخاص -1
 لعنف العمدي وغير العمدياجرائم  - 
 الجرائم ضد األخالق - 
 جرائم الشرف واإلعتبار -
 جرائم ضد األسرة واألطفال -
 جرائم ضد األموال  -2
 موال المادية )السرقة، النصب، خيانة األمانة...(جرائم ضد األ -
 (لى أنظمة المعالجة اآللية للمعطياتع)جرائم اإلعتداء جرائم ضد األموال المعنوية  -

 
 العمل الشخصي للطالب:

 التي يحتوي عليها. جرائماالطالع على قانون العقوبات الجزائري وال -
 أركان الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. استخراج -
 .جودةالمو التمعن في أركان الجرائم للتمكن من التمييز بين مختلف الجرائم -
 

 امتحان + تقييم متواصل طريقة التقييم:
 

 )مؤلفات ،محاضرات، األنترنت...(المراجع: 
ة أحمد أبو الروس، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة من الوجه -

 .1997القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحديث، 
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ية قتصادالجزء الثاني، الجرائم االاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  -
 .2006وبعض الجرائم الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2002علي خليل، جرائم القتل العمد علما وعمال، دار الكتب القانونية، مصر،  -
 لعامةلحة اعبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم االعتداء على المص -

 .2002، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2وعلى اإلنسان والمال، ط
، 2ط محمد رشاد متولي، جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، -

 .1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .2004، مؤسسة الرسالة، 1عادل زكي، جرائم االعتداء على األشخاص، ط -
ات هللا الشادلي، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار المطبوعفتوح عبد  -

 .2002الجامعية، االسكندرية، 
- GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 43ème édition, Dalloz, 
Paris, 2001. 
- VHICA LE MARCHAND Claudia, PANSIER Jérôme, Droit Pénal 
Spécial, Dyna’sul Vuibert édition, Paris, 2007. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة:
 قانون اإلجراءات الجزائية المعمق اسم المادة:

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ل إلى الستدالالدعوى الجزائية ابتداء من مرحلة اهذه المادة تتيح للطالب معرفة أهم مراحل 

 غاية صدور الحكم.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 ضرورة الدراسة المسبقة لمادة قانون اإلجراءات الجزائية.

 
 محتوى المادة: االستدالل والتحقيق في المسائل الجنائية

 )تعريف، إسناد واختصاص، ...( على مستوى الشرطة القضائية -1
 )قاضي التحقيق وغرفة االتهام(. مستوى جهات التحقيقعلى  -2
 على مستوى جهات الحكم -3

 اإلحالة إلى القاضي-
 الحق في محاكمة عادلة -
 الحكم -
 طرق الطعن -
 تصحيح الخطأ القضائي -

 
 العمل الشخصي للطالب:

 البحث في المسائل اإلجرائية المتعلقة بالدعوى الجزائية. -
 

 امتحان + تقييم متواصل  طريقة التقييم:
 

 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات( المراجع:
 

فكر ار العبد الفتاح بيومي حجازي، أصول التحقيق الجنائي والتأديبي: دراسة متعمقة، د -
 .2005الجامعي، االسكندرية، 

نة، مقار حسن الجوخدار، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية: دراسة -
 .2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط

حث ل البمحمد حماد مرهج الهيتي، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي: أصو -
 .2008والتحقيق الجنائي...، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
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ر م، داسليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية: من سلطة التحقيق إلى قضاء الحك -
 .2002الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

 ن      بدو عوى الجنائيةمحمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطتها في إنهاء الد -
 .2003المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  محاكمة،

 .2005نزيه نعيم شالال، النيابة العامة، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،  -
 لدعوىعد، الشكوى كقيد عام على حرية النيابة العامة في تحريك اأحمد أحمد أبو الس -

 .2005، دار العدل للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الجنائية، ط
لنشر محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة وا -

 .2008والتوزيع، الجزائر، 
ومة لجزائري: التحري والتحقيق، دار هعبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات ا -

 .2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
يع، التوزمحمود حماد الهيتي، التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية، دار المناهج للنشر و -

 .2009عمان، 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة:
 1جنائية المسؤولية ال اسم المادة:

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 سلوكمن معرفة شروط تحمل الشخص لتبعة ال تهدف دراسة هذه المادة إلى تمكين الطالب

 المجرم الصادر عنه لتقرير الجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 لمفهوم المسؤولية، شروطها وموانعها.ضرورة الدراسة المسبقة 

 
 المسؤولية الجنائيةماهية محتوى المادة: 

 المسؤولية الجنائية. تعريف -
 المسؤولية الجنائية.تطور  -
 شروط المسؤولية الجنائية. -
 .عناصر المسؤولية الجنائية -
 .المسؤولية الجنائيةموانع  -

 
 العمل الشخصي للطالب:

 البحث في موضوع المسؤولية المترتبة عن األفعال غير المشروعة.  -

من  منتهجةإقرار المسؤولية الجنائية تبعا للسياسة الجنائية ال علىالبحث في أثر السن  -
 التشريعات الجنائية.مختلف طرف 

 وإرادته.التمعن والبحث في كل العاهات التي قد تفسد حرية واختيار الجاني  -
 

  + تقييم متواصل.امتحان  طريقة التقييم:
 

 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات(المراجع: 
 

حة، منقّ  جالل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، طبعة -
 .1999القاهرة، 

رف، المعا، دار 4السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، طبعة  -
 .1962القاهرة، 

درية، ناإلسك طبعة ثالثة، منشأة المعارف، رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، -
1997. 
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رة، محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد األول، القاه -
1948. 

ت ان المطبوعا، ديو2حبيب إبراهيم خليل، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، ط -
 .2005الجامعية، الجزائئر، 

- DREYER Emmanuel, responsabilités civiles et pénales des 
médias, 2ème édition, édition Litec, Paris, 2008. 
- ROKOFYLLOS Christos, le concept de lésion et la répression de 
la délinquance par imprudence, essai de critique, bibliothèque de 
sciences criminelles, Paris, 1967. 
- SHMDT Jean Charles, faute civile et faute pénale, de Recueil 
Sirey, Paris,1928. 
- SCHAMPS Geneviève, la mise en danger : un concept fondateur 
d’un principe général de responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998.  
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجيةاسم الوحدة:
 1 منهجية البحث العلمي اسم المادة:

 06الرصيد:
 02المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ول فاهيم حمن التعمق في معرفة م يهدف تدريس هذه المادة إلى تمكين الطالبالمنهجية:  

ة فة كيفيمعر مع إمكانية إلمامه بكل ما يتعلق بمنهجية البحث العلميالمنهجية القانونية، و
 ائية.وأيضا على األحكام والقرارات القض تفسير النصوص القانونية والتعليق عليها،

 مة.فة العالثقاانونية والقدرة على التحكم في اكتساب مهارة التمييز بين الثقافة القوكذلك ا
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
ة متعلقإلمكانية استيعاب هذه الوحدة المنهجية، يشترط في الطالب إلمامه بالمواد ال

  .بالمنهجية، والتي درست في تحضير شهادة الليسانس
 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة ما يلي:
 مفهوم عام للمنهجية القانونية. -
 بعض المدارس القانونية.دراسة  -

 التدريب على تفسير النصوص القانونية. -
 التدريب على منهجية التعليق على القرارات القضائية. -

 التدريب على منهجية التعليق على النصوص القانونية. -

 

 العمل الشخصي للطالب
 إعداد بعض البحوث وفق منهجية معينة. -

 .ة ومدرسة معينةتفسير بعض النصوص القانونية وفق منهجية معين -

 

 .متواصل+ تقييم  امتحانطريقة التقييم: 
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 
 و لنشرل .وائل  دار اقتصادية، و إدارية تطبيقات :العلمي البحث مناهج الرفاعي حسين أحمد -

  2005 التوزيع،

 .2007، منشورات الحلبي الحقوقيةعكاشة عبد العال وسامي بديع،المنهجية القانونية،    -
 .2002المنهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ،  عبد الكريم غالي،   -
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 .2003عبد النور ناجي، منهجية البحث العلمي، مديرية النشر، عنابة،   -

ر، صالح الدين شروخ، منهجية البحث العلمي، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائ -
 د.س.ن.

         فاضلي ادريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات          -
 .2008الجامعية، الجزائر، 

 .2003عبد النور ناجي، منهجية البحث العلمي، مديرية النشر، عنابة،  -
 ، دار الموسم للطباعة والنشر1وسام حسين غياض، المنهجية في علم القانون، ط -

 .2007 والتوزيع، بيروت،
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجيةاسم الوحدة:
 تقنيات التحرير اإلداري اسم المادة:

 03الرصيد:
 01المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 أمر تبراإلداري و الذي يع بقواعد التحرير الطالبإلمام يهدف تعليم هذه المادة إلى 
تمكن كما  جميع مراسالت مضموناجل التحرير السليم والتحكم في ضروري وهذا من 

تى ح لباتالسليمة أثناء تحرير جميع المراسالت و الط القواعد وتطبيق إيجاد الطالب من
فأهميتها  -مسؤوللا–يتسنى له إيصال ونقل المعلومات إلى المخاطب بها كما يفهمها هو 

تبادال مهم ينفإذا كان كالما ب ،العملية تشمل كل من العاملين باإلدارة والمتعاملين معها
 . بالكتابة فتسمى مراسلة أو مكاتبةآما إذا كان ، بالكلمة يسمى اتصاال

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

رسها في أن ديمية التي سبق وإلمكانية متابعة هذه المادة يشترط حصول الطالب على الوحدة التعل
نسية ية والفرلعربا، معرفة اللغة داري و مادة المصطلحات القانونيةالليسانس والمتعلقة بالقانون اإل

   واالنجليزية.
 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:
 مفهوم التحرير اإلداري -

 أهمية التحرير اإلداري -

 خصائص التحرير اإلداري -

 اإلداريأسلوب التحرير  -

 مميزات األسلوب اإلداري  -

 تقنيات التحرير اإلداري -

 
 العمل الشخصي للطالب

 تحرير بعض المراسالت بالعربية . -

 

 .تقييم متواصلطريقة التقييم: 
 

 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 – 1992 ،، المعهد الوطني المتخصص في التسيير بشارمذكرات ودروس في التحرير اإلداري -

1995. 
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 .1998، دار المعرفة المراسلة العامة ،الدين بن تريدي بدر   -

 ،لهدىسميرة حازورلي المراسلة التجارية، االتصال الداخلي والخارجي للمؤسسات، دار ا -
1993.  

 .ر الهدىدا، اتجاه اإلدارة الدليل العلمي لحقوق المواطن ،بوكحيل بوجمعة -

 .1982، لمرشد العلمي في اإلنشاء اإلداريا ،عبد الغني بن منصور -

 دليل تقنيات التحرير اإلداري والمراسلة، الجزائر. ،رشيد حباني -
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم االستكشافيةاسم الوحدة:
 علم االجرام المعمق اسم المادة:

 01الرصيد:
 01المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ب من تهدف دراسة هذه المادة إلى تعميق البحث في الظاهرة اإلجرامية وتمكين الطال

رم القدرة على فهم السلوك اإلجرامي لدى بعض الفئات الحساسة من المجرمين كالمج
 المعلوماتية.مجرمي م المرأة والمجرم المريض عقليا والحدث وإجرا

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 دراسة النظريات األساسية في علم اإلجرام.
 

 محتوى المادة: 
 أصناف المجرمين 

 المجرمين األحداث – 1
 إجرام المرأة. – 2
 المجرم المريض عقليا. – 3
 المجرم المعلوماتي. – 4

 
 العمل الشخصي للطالب

 ناف.واستخراج أهم الفروقات ما بين هذه األصمختلف أنواع الفئات المجرمة  البحث عن -
 

 .امتحان طريقة التقييم:
 

 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات( المراجع:
 

ات مطبوعنظير فرج مينا، الوجيز في علمي اإلجرام والعقاب، الطبعة الثالثة، ديوان ال -
 .1993الجامعية، الجزائر، 

بيروت،  ، دار العلم للجميع،2الخامس، طجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء  -
 د.س.ن.

ة، ، مطبعة لجنة التأليف والترجم1، ط1علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء -
 .1950القاهرة، 

 .2006مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -
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- BOZAT Pierre, PINATEL Jean, traité de droit pénal et de 
criminologie, T1, Droit pénal  général, 2ème édition, librairie Dalloz, 
Paris, 1970. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم االستكشافيةاسم الوحدة:
 القانون الجنائي المقارن اسم المادة:

 01الرصيد:
 01المعامل:

 

 أهداف التعليم:
بين  قارنةتتيح هذه المادة للطالب من معرفة أهم األنظمة القانونية العالمية وإقامة م
جريم ا التالتشريعات التي تتبناها سواء في المجال اإلجرائي أو في المبادئ العامة وكذ

 والعقاب باإلضافة إلى التنظيم القضائي.
 

 المطلوبة:المعارف المسبقة 
 ة.المعرفة المسبقة للنظرية العامة للجريمة والعقوبة ومبادئ اإلجراءات الجزائي

 
 محتوى المادة: 

 ي(القضائ نظيمأهم األنظمة اإلجرائية )النظام التنقيبي واإلتهامي والمختلط، الت -1
 المبادئ العامة للقانون الجنائي في القانون المقارن -2
 جنائي المقارنالتجريم والعقاب في القانون ال -3
 التشريع الجنائي اإلسالمي -4

 
 العمل الشخصي للطالب:

 .األنظمة القانونية العالميةالتعرف على أهم  -
 .مقارنة مختلف األنظمة القانونية الستخراج نقاط الشبه واالختالف بينها -
م ل نظاكتقييم مختلف النظم القانونية أو بعض عناصرها للتعرف على إيجابيات وسلبيات  -

 على استعمالها. والحث
 

 امتحان  طريقة التقييم: 
 

 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات(المراجع: 
 

، قوقيةفايز محمد حسين، طارق المجدوب، تاريخ النظم القانونية، منشورات الحلبي الح -
 .2007بيروت، 

 .1959، دار المعارف، االسكندرية، 3عمر ممدوح مصطفى، القانون الروماني، ط -
اهرة، ة، القأبو طالب، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار النهضة العربيصوفي حسن  -

1988. 
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 .1966ممدوح سالم زناتي، نظم القانون الروماني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
عة ، ترجمة محمد بدران، طب3الجزء ،3وول ديورات، قصة الحضارة الرومانية، مجلد  -

 .1973، 3جامعة الدول العربية، ط
 .1995ية، أحمد ابراهيم حسن، مفهوم القانون الطبيعي عند فقهاء الرومان، الدار الجامع -
لدول توفيق محمد الشاوي، محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية، جامعة ا -

 .1954ية، العربية، معهد الدراسات العربية العال
 .1998عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي عند الفراعنة، د.د.ن،  -
، قاهرةمحمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، ال -

1976. 
- DARESTE DE LA CHAVANNE, Rodolphe, le droit criminel en 
Grèce, nouvelles études d'histoire du droit, 3° série, Recueil Sirey, 
Journal du Palais et Larose & Forcel, Paris, 1906. 
- DONNEDIEU DE VABRES Henri, traité de droit criminel et de la 
législation pénale comparée, troisième édition, librairie de recueil 
Sirey, Paris, 1947. 
- DU BOYS Albert, histoire du droit criminel des peuples anciens 
depuis la formation des sociétés jusqu'à l’établissement du 
christianisme, Joubert librairie de la cour de cassation, Paris, 1845. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدة التعليم االفقيةالوحدة:اسم 

 1لغة أجنبية  اسم المادة:
 01الرصيد:
 01المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ن تهدف دراسة هذه المادة إلى تمكين الطالب من التحكم في لغة أجنبية ومنه تحسي

 )قراءة وكتابة(. أو االنجليزية غة الفرنسيةلمصطلحاته القانونية بال
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 ضرورة الدراسة المسبقة لمقياس المصطلحات في الليسانس من أجل اكتساب المعارف

 األساسية فيما يتعلق بالتحرير، التعبير والترجمة.
 

 محتوى المادة: 
 ترجمة المصطلحات القانونية. -1
 .ترجمة النصوص ) فقهية، تشريعية، تنظيمية(  -2
 .ترجمة حكم قضائي -3
 

 العمل الشخصي للطالب:
 النصوص القانونية في مختلف مواد القانون العام والخاص.جلب بعض  -
 العمل على ترجمة هذه النصوص وكذا المصطلحات التي تحويها إلى لغة أجنبية.  -

 
 امتحان طريقة التقييم:

 
 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات( المراجع:

 .الدليل المعتمد للترجمة القانونيةعادل عزام سقف الحيط،  -
- LARGUIER Jean, LARGUIER Anne – Marie, Droit pénal special, 
11ème édition, Dalloz, Paris, 2000. 
- LARGUIER Jean Conte, Droit pénal spécial, 11ème édition, Dalloz, 
Paris, 1996. 
- MALADAT Valéry, Droit pénal spécial, 3ème édition, Dalloz, Paris, 
2007. 
- BEERNAERT Marie Aude, Les infractions, Vol 2, Les infractions 
contre les personnes, édition Larcier, Belgique, 2010. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة:
 2القانون الجنائي الخاص  اسم المادة:

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
دراسة جد خاصة للقسم الخاص من قانون  2يتضمن مقرر القانون الجنائي الخاص 

تقني ور الالعقوبات يتيح الطالب تناول أخطر الجرائم التي ظهرت حديثا والمرتبطة بالتط
 والعلمي الذي أنتج أشكاال جديدا من اإلجرام عرفت بالجريمة المنظمة.

 
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

ة جزائيضرورة دراسة القسم العام من قانون العقوبات وكذا أحكام قانون اإلجراءات ال
 وعلم اإلجرام.

 
 محتوى المادة:

 مفهوم الجريمة المنّظمة -1
 أنواعها: -2

      لجريمة المنّظمة الماسة بالشيء العمومي )الفساد اإلداري، تزوير وتزييفا -
 العملة، جرائم األثار...( 

 اء اإلتجار باألشخاص واألعضظمة الماسة بالكرامة اإلنسانية )الجريمة المن -
 والبشرية، تهريب المهاجرين(

تقنية للجريمة المنّظمة الماسة باألموال ) تبييض األموال، اإلستعمال غير المشروع ا -
 المعلومات(

 
 العمل الشخصي للطالب:

 الجرائم الدولية الحديثة.التمعن في النصوص القانونية المتضمنة أخطر  -
 .حديثةاظهار دور التطور العلمي والتقني في بروز جرائم  -
 التمعن في أركان هذه الجرائم المنظمة للتفرقة فيما بينها. -

 
 امتحان + تقييم متواصل  طريقة التقييم:

 
 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات(المراجع: 
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 ، دراسةوطنيةاالتفاقية الدولية والقوانين ال فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل -
 .2001مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

افة، عمان، ، الدار العلمية الدولية ودار الثق1كوركيس يوسف داوود، الجريمة المنظمة، ط -
2001 . 

، ندريةنسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، االسك -
2006. 

عة ، جاممحمد ابراهيم، "الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها"، مركز الدراسات والبحوث -
 .1999نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

كز محمد بن سليمان، " الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي"، مر -
 .2003ياض، الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الر

ات زاهر، الجريمة المنظمة ماهيتها، خصائصها، أركانها، مركز الدراس أحمد فاروق -
 .2007والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

، ، القاهرة1محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الشروق، ط -
2004. 

، سكندريةوالجريمة المنظمة، دار المعرفة الجامعي، اإلالعنف  الحلبي علي عبد الرزاق، -
2007. 

ربية، ة العالشوا محمد سامي، الجريمة المنظمة وصداها على األنظمة العقابية، دار النهض -
 .1998القاهرة، 

ريمة الصيفي عبد الفتاح مصطفى، كاره مصطفى عبد المجيد، النكالوي أحمد محمد، الج -
لرياض، ا، 1االتجاهات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، طالمنظمة التعريف واألنماط و

1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 القانون الجنائي والعلوم الجنائية                                     :الماستربجاية        عنوان  -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 

                                                                                 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة:
 االثبات الجنائي اسم المادة:

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم: 
اعدة رساء قتناوله الطالب في الليسانس والماستر األول تهدف إلى إهي دراسة مكّملة لما 

علقة حقيقة من المعارف في مجال القانون الجزائي اإلجرائي بتناول أهم مواضيع المت
 بالبحث عن الحقيقة وهو موضوع اإلثبات الجنائي.

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

 ا.القواعد الشكلية التي يحتويهدراسة مسبقة لمقياس قانون اإلجراءات الجزائية و
 

 :المادة محتوى
 التي تحكم اإلثبات الجنائي ئالمباد -
 )تعريف، أهمية والطبيعة القانونية لإلثبات الجنائي( -  1

 وسائل اإلثبات ) الشهادة، الخبرة، اإلعتراف...( - 2
 دور األطراف في تقديم الدليل )اإلثبات( – 3
 دور القاضي في: البحث عن الدليل، تقدير األدلة وقبولها. – 4
 

 العمل الشخصي للطالب:
 .التعرف على مختلف نظم اإلثبات في المادة الجزائية -
 أنظمة االثبات التقليدية والحديثة.مقارنة  -
  التعرف على مختلف أدلة االثبات في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية. -

 
 امتحان + تقييم متواصل طريقة التقييم:

 
 أنترنت( -مطبوعات -مؤلفات( المراجع:

 

لقيس عبد الرحمن خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار ب -
 .2015للطباعة، الجزائر، 

ومة، هعبد هللا أوهاييبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، دار  -
2004. 

ارف، المع لبوادي، الوسائل العليمة الحديثة في اإلثبات الجنائي، منشأةالمحمدي حسين ا -
 .2005اإلسكندرية، 
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نيل المنطق القضائي ودوره في ضمان سالمة الحكم الجزائي، أطروحة ل ،مستاري عادل -
 .2011شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 

ة يل شهادرة لناضي الجزائي في تقدير األدلة، مذكبلولهي مراد، الحدود القانونية لسلطة الق -
 .2011ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 1الجزء محمد مروان، نظام االثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، -
 .1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

عليا رسة الالمادة الجنائية، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدسالماني فتحي، االعتراف في  -
 .2006للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، 

بية، ، دار النهضة العر7أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، ط -
 .1996القاهرة، 

- GARE Thierry, GINESTET Catherine, Droit pénal et procédure 
pénale,4ème édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1999. 
- GASTON Stefani, LEVASSEUR Georges, BOULOC Bernard, 
Procédure pénale,19ème édition, Paris,2004. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 التعليم األساسيةوحدة اسم الوحدة:
 2جنائية المسؤولية ال اسم المادة:

 06الرصيد:
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ديثة ت الحتهدف دراسة المادة إلى تمكين الطالب من معرفة أبرز ما توّصلت إليه التشريعا
غير عل الففي مجال إسناد المسؤولية الجنائية وفكرة تبني قاعدة المسؤولية الجنائية عن 

ية تعتبر مسؤولية المسيّرين من أهم صورها خاصة مع االعتراف الواسع بمسؤولبحيث 
  .الشخص المعنوي

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 دراسة مادة القانون الجنائي العام.
 

 للشخص المعنوي محتوى المادة:
شخص المسؤولية الجنائية للتطور فكرة ) المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي -

 (وشروط قيامها المعنوي
 ين.المسؤولية الجنائية للمسيّر -

 
 العمل الشخصي للطالب:

 . تحديد الشخص المعنوي وكذا شروط قيام مسؤوليته الجزائيةالبحث في موضوع  -
 

 امتحان + تقييم متواصلطريقة التقييم: 
 

 )أنترنت -مطبوعات -مؤلفات( المراجع:
 

حدث رنة ألالجنائية، دراسة تأصيلية تحليلية مقاسويلم محمد علي، نظرية دفع المسؤولية  -
 .2007أحكام محكمة النقض، منشأة المعارف، االسكندرية، 

 
 .2003، محمد أنور، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية، دار الثقافة، بيروت -
ين بيعقوب محمد داوود، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي، دراسة مقارنة  -

 .2008القوانين العربية والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

مذكرة  دريس سهام، المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية عن جريمة تبييض الألموال، -
 ،وقالحق لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون المسؤولية المهنية، كلية

 .2011زو، جامعة مولود معمري، تيزي و
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 لنهضةشريف سيد كمال، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار ا -
 .1997العربية، القاهرة، 

ف، لمعارعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في أهم القوانين الخاصة، منشأة ا -
 .االسكندرية، د.س.ن
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            2017/2018السنة الجامعية: 

 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجيةاسم الوحدة:
 2منهجية البحث العلمي  اسم المادة:

 06الرصيد:
 02المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 منهج وهووتقديم االستشارات القانونية  القانونية النصوص على التعليق يتناول هذا المقياس
على و عليه المطروحة المسائل القانونية مواجهة على نفسه تعويدمن  الطالب يمكن

 يميةاألكاد دارسته أثناء تعترضه التي المسائل لحل وعلمي منطقي بشكل فكره استخدام
 قديمت يضمن بما تركيبه وإعادة يديه بين الذي النص بتحليل وذلك العلمية، حياته أو

 .القانونية المطروحة للمسألة المناسب العالج
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
لى يشترط في الطالب إلمامه بالمواد األساسية التي درست في تحضير الليسانس، وع

  لجنائي.للقانون ا األساسيةالمبادئ الخصوص 
 

 محتوى المادة:
 .ونيةمنهجية التعليق على النصوص القان -
 .في مجال القانون العاممنهجية حل القضايا  -

 .االستشارة القانونيةتعريف  - 
 .ارات القانونيةمراحل وخطوات تقديم االستش - 

 .في مجال المنازعات اإلدارية تقديم االستشارات القانونية كيفية - 

  
 العمل الشخصي للطالب

 جية ذلك.وفق منه منح الطالب بعض القضايا وطلب تقديم االستشارة فيها -
 .التعليق على بعض النصوص القانونية  -

 
  .متواصل + تقييم امتحانطريقة التقييم: 

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .2007، عكاشة عبد العال وسامي بديع،المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية  -

 .2002المنهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ،  عبد الكريم غالي،  -

 .إلداريةوا القانونية العلوم ميدان في وتطبيقاتها العلمي البحث مناهج ،عمار عوابدي -
 

  



41 القانون الجنائي والعلوم الجنائية                                     :الماستربجاية        عنوان  -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 

                                                                                 
            2017/2018السنة الجامعية: 

- http://ar.jurispedia.org/index.php 

- http://www.tribunaldz.com/forum/t1722 
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            2017/2018السنة الجامعية: 

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية الماستر: عنوان

 الثانيالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:

 االعالم و االتصال تكنولوجيات :2اسم المادة
 3 الرصيد:
 1المعامل:

 

 أهداف التعليم:

تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم 
 .الحديثةتطبيقاتها العملية 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

  .مةمعارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العا

 
 محتوى المادة:

 مفاهيم ومظاهر - 1  
   .الجديدة مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -

   .ظاهرة انفجار المعلومات -
 تكنولوجيا االتصال عن بعد - 2

 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -
   (االتصال الكابلي واأللياف الضوئيةتكنولوجيا االتصال السلكي ) -

 بعض تطبيقاتها الحديثة  - 3

   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -
   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -

   تكنولوجيا األقمار الصناعية -
   تكنولوجيا الميكروفون  -
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -
   ...والفيديوتكس، الفيديوفون  التلتكستتكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -
   واالكسترانت تكنولوجيا االنترنت واالنترانت  -
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            2017/2018السنة الجامعية: 

   د اإللكترونيتكنولوجيا الهاتف النقال والبري -

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

 

 العمل الشخصي للطالب -
 .تفحص بعض النصوص القانونية من بعض المواقع  واإلطالع عليها وتحليلها -
انونية اقع قجلب بعض المعلومات القانونية والكتب والمذكرات واالستفادة منها والبحث عن مو -

 المهمة.
 .بحث عن طريق جهاز اإلعالم اآللي كتابة -
 

 امتحان.طريقة التقييم: 
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

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

مصرية ، القاهرة، الدار التكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،حسن عماد مكاوي -
 .1997اللبنانية، 

دار هومة،  تقنية(،الجزائر،تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها ال ،دليو فضيل -
2014. 

الراتب  الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار ،فاروق سيد حسين -
 .1990الجامعية، 

ديمية، لقاهرة، المكتبة األكااتكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات،  ،محمد محمد الهادي -
2001.  

 .2010نشر، دار وائل لل تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، ،هادي طوالبة وآخرون -
- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech 

House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University 

Press. 2005 
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            2017/2018السنة الجامعية: 

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية الماستر: عنوان

 الثانيالسداسي: 
 ستكشافيةوحدة التعليم اال اسم الوحدة:

 األنظمة العقابية البديلة :اسم المادة
 1 الرصيد:
 1المعامل:

 

 أهداف التعليم:
ع من معرفة التوجه الحديث لفكر الدفاتهدف دراسة هذه المادة إلى تمكين الطالب 

اء تلك رى سواالجتماعي نحو التخلي شيئا فشيئا عن العقوبة السالبة للحرية وتبني بدائل أخ
 المتعلقة بالدعوى العمومية أو بالجزاء.

 
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

  ألسس علم العقاب واإلجراءات الجزائية.ضرورة الدراسة المسبقة 
 

 محتوى المادة: 
 فكر نظرية الدفاع االجتماعي الحديث. -
 بدائل الدعوى العمومية. -
 بدائل العقوبة. -

 
 العمل الشخصي للطالب:

 تقييم سياسة التجريم والعقاب التقليدية. -
 للحرية بوجه خاص.البحث عن مظاهر فشل العقوبات السالبة  -
 يل.التعمق في بدائل الدعوى العمومية والعقوبة واظهار دورها في االصالح والتأه -

 
 .امتحان  طريقة التقييم:

 
 )أنترنت...الخ -تمطبوعا -مؤلفات(المراجع: 

 
 .2006محمد نجمي صبحي نجم، أصول علم اإلجرام والعقاب، مطبعة دار الثقافة،  -
، ديوان المطبوعات 1في علم اإلجرام والعقاب، طأسحق إبراهيم منصور، موجز  -

 .1991الجامعية، الجزائر، 
 .2002، سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، دون ذكر دار النشر، القاهرة -

- BOULOC Bernard, Pénologie, 3ème édition, Dalloz, Paris, 
2005. 
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            2017/2018السنة الجامعية: 

- BOZAT Pierre, PINATEL Jean, traité de droit pénal et de 
criminologie, tome 1, Droit pénal général, 2ème édition, librairie 
Dalloz, Paris, 1970. 

- CARRARA François, programme du cours de droit criminel, 
partie générale, traduction par Paul baret, marescq ainé, 
librairie- éditeur, Paris,1878 . 

- BECCARIA Cesare, des délits et des peines, traduction de 
Maurice chevallier, GF Flammarion, Paris, 1991. 

- PRINS Adolphe, science pénal et droit positif, librairie, A. 
marensq, Paris, 1899. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائية الماستر: عنوان

 الثانيالسداسي: 
 ستكشافيةوحدة التعليم اال اسم الوحدة:

 العدالة الجنائية الدولية :اسم المادة
 1 الرصيد:
 1المعامل:

 
 أهداف التعليم:

ادئ مبهدف دراسة هذه المادة من تمكين الطالب من معرفة األحكام المتعلقة بتطبيق ت
 متابعة يفياتكوكذا معرفة  الدولية،المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن ارتكاب الجرائم 

 .أمام المحاكم الجنائية الدوليةهذه الجرائم 
 

  المعارف المسبقة المطلوبة :
ءات إلجراادراسة قواعد القانون الدولي واألحكام العامة للقانون الجنائي وأحكام قانون 

 .الجزائية
 

 محتوى المادة:
 )مفهوم وتطور(المسؤولية الجنائية الدولية الفردية  -1
 الجرائم الدولية )مفهوم وأنواع( -2
 . اءات المتابعة أمامها()أنواع وإجر المحاكم الدولية الجنائية - 3

   
 العمل الشخصي للطالب:

ى ردية علة الفالبحث عن أهم المتابعات الدولية في مجال انعقاد المسؤولية الجنائية الدولي -
 المستوى الداخلي والدولي.

 عن أسباب فشل محاكمة كبار مجرمي الحرب. البحث  -
 

 امتحان  طريقة التقييم:
 

 أنترنت...الخ( -عاتمطبو -مؤلفاتالمراجع: )
 

النظرية  جنائي،أوليات القانون الدولي الشادلي، القانون الدولي الجنائي، فتوح عبد هللا ال -
 .2002العامة للجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

 فهوم،ي المعبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي الدولي )نحو تنظيم جنائي عالمي( دراسة ف -
 االختصاص، الجريمة، العقوبة والقضاء، د. د.ن، د.س.ن.
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            2017/2018السنة الجامعية: 

ي لقضائافؤاد عبد المنعم رياض، سامية راشد، مبادئ تنازع القوانين وتنازع االختصاص  -
 .1993الدولي، دار النهضة العربية، 

 
، قاهرةمحمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، ال -

1960. 
 .1994صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية،  حسنين ابراهيم -
ت طبوعاعبد هللا سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان الم -

 .1992الجامعية، الجزائر، 
د.د.ن،  النظرية العامة للجريمة الدولية، دراسة تحليلية تأصيلية، شرف محمد الشين،أ -

2012. 
ساسي م األالمحكمة الجنائية الدولية، دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظا -

 .2010، دار النهضة العربية، 1ط  للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر،
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 عنوان الماستر: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األفقية 
 2لغة أجنبية اسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل:

 
 أهداف التعليم:

ب نحو القود الط، تأجنبيةقانونية لغة  يهدف تعليم هذه المادة إلى تكوين الطالب في
 رصيد من المصطلحات من خالل طرح بعض المفاهيمإستراتيجيات فعالة الكتساب 

  .التي لها عالقة بالقانون الجنائيفي بعض المقاييس أجنبية لغة والتعريفات ب
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة
مقياس بخاصة والوالسداسي األول من الماستر في الليسانس المعلومات المكتسبة 

 .القانونية المصطلحات

 
 محتوى المادة

سة لمدرواطرح بعض المفاهيم والتعريفات في مختلف القوانين التي لها عالقة بالمقاييس 

  جنبية.باللغة اال

 
 العمل الشخصي للطالب

 باللغة األجنبية.تكليف الطالب بالبحث عن مفاهيم وتعريفات  -
 األجنبية.حل إشكالية قانونية باللغة  -

  ية.ألجنبالها باللغة منح الطالب بعض المفاهيم باللغة العربية والبحث عن مفهوم مماثل  -
 

 امتحان :طريقة التقييم
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
- ROZEMM Cren, poursuites et sanctions en droit pénal douanier, 

These de Doctorat en droit, Université Assas –Panthéon, France, 
2011. 
- GATENGO Patrice, Droit pénal spécial, 43èmeédition, Dalloz, 
Paris ; 2001. 
- Lombois Claude, Droit pénal international, édition Dalloz, 1971 
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            2017/2018السنة الجامعية: 

 
 
 

 عنوان الماستر: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
 السداسي: الثالث

 وحدة التعليم األساسيةاسم الوحدة: 
 اسم المادة: قضاء األحداث

 06الرصيد: 
 03المعامل:

 

  أهداف التعليم:
لحدث اتهدف دراسة هذه المادة إلى تنمية أفكار الطالب في عدة مواضيع مهمة كموضوع 

 عترف لهلتي ياانعقاد مسؤوليته الجنائية، واقتياده أمام الجهات القضائية وأهم الضمانات و
 لسنه. بها نظرا

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

ون معلومات أولية سابقة حول قواعد القانون الجنائي وأحكام قانون العقوبات وقان
 اإلجراءات الجزائية كان قد حّصلها أثناء التكوين في مرحلة الليسانس.

 
 محتوى المادة:

 مراحل المسؤولية الجنائية -
 

 األحداث أمام الشرطة القضائية -
 األحداثتنظيم قضاء  -
 صالحيات قاضي األحداث -

 
 العمل الشخصي للطالب

 .تكليف الطالب بالبحث عن مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالحدث -

 التعرف عن الغاية من جعل قضاء األحداث قضاء منفردا في خصائصه وأهدافه. -

 . زائريالتعرف عن مختلف قوانين األحداث األجنبية والعربية ومقارنتها بالقانون الج -

 
 + تقييم متواصل امتحان طريقة التقييم:

 
 أنترنت...( -مطبوعات -مؤلفاتالمراجع: )

 

نشر جر للدرياس زيدومة، حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار ف -
 .2007والتوزيع، الجزائر، 

 .2003زينب أحمد عوين، قضاء األحداث، دراسة مقارنة، دار الثقافة، األردن،  -
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 .2002الشواربي عبد الحميد، جرائم األحداث، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  -

 .2008بيل صقر، صابر جميلة، األحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ن -
 لنشر،، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات واعلي جعفر، األحداث المنحرفون -

1990. 
نية محمد عبد القادر قواسمية، جنوح األحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوط -

 للكتاب، د.س.ن.
- FILIPPI Jessica, Droit pénal des mineurs et justice restauratrice, 
Thèse de Doctorat, Université de Pau, France, 2015. 
- MONTOIR Carmen, les principes supérieurs du droit pénal des 
mineurs délinquants, Thèse de Doctorat, Université Panthéon - 
Assas, France, 2014. 
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            2017/2018السنة الجامعية: 

 
 

 عنوان الماستر: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
 السداسي: الثالث

 الوحدة: وحدة التعليم األساسيةاسم 
 القانون الجنائي لألعمالاسم المادة: 

 06الرصيد: 
 03المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 عمال.واأل تتيح هذه المادة تمكين الطالب من معرفة أهم الجرائم المرتبطة بميدان المال

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 المعرفة المسبقة لمادة القانون التجاري 
 

 محتوى المادة: 
 تهربجرائم مرتبطة بتحقيق األرباح )جرائم األسعار، البورصة، الصرف، ال -1

 الضريبي(
ل ذا حجرائم الشركات )اإلفالس، الجرائم المتعلقة بإنشاء وعمل وتمويل وك -2

 الشركات(
 الجرائم المرتبطة بالمنافسة واالستهالك.  -3

 
 العمل الشخصي للطالب

لى إالنشاطات االقتصادية التي قد تتعرض عن مختلف والتعرف  تكليف الطالب بالبحث -

 بعض االنحرافات ذات الطابع االجرامي.

ل من نها كتجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي لألعمال التي تضم -

 قانون العقوبات، القانون التجاري ومختلف النصوص المتناثرة االخرى.

 
 + تقييم متواصلحانامت طريقة التقييم:

 
 أنترنت...الخ( -عاتمطبو -مؤلفاتالمراجع: )

 
رائم اد، جاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثالث، جرائم الفس -

 20/2/2006، منقحة ومتممة في ضوء قانون 7المال واألعمال، جرائم التزوير، ط
 .2007والتوزيع، الجزائر، المتعلق بالفساد، دار هومة للطباعة والنشر 

ن دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء األول، ديوا -
 .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، دريةناإلسكرمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف،  -
2006. 

ار خاص، دشرح قانون العقوبات القسم ال عبد القادر القهوجي وفتّوح عبد هللا الشاذلي، -
 .2003المطبوعات الجامعية، القاهرة، 

معة ، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الخامسة، دار الجامحمد زكي أبو عامر -
 .2005اإلسكندرية،  الجديدة،

- WILFRID Jean Didier, Droit pénal des affaires, 2ème édition, 
Dalloz, Paris, 1996. 
- LARGUIER Jean, CONTE Philip, Droit pénal des affaires, 11ème 
édition, Armand colin, Paris, 2004. 
- DELMAS –MARTY Mireille, Droit pénal des affaires, édition 
spéciale, 3ème édition, PUF, Paris, 1998. 
- COEURET Alain, FORTIS Elisabeth, Droit pénal de travail, édition 
LITEC, Paris, 2008. 
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 والعلوم الجنائية جنائي: القانون العنوان الماستر
 الثالث السداسي: 

 وحدات التعليم األساسيةالوحدة: اسم 
 تنظيم المؤسسات العقابيةقانون المادة: اسم ا

 06الرصيد:
 03المعامل:

 
 أهداف التعليم:

ية لقضائامعرفة معّمقة لمختلف أشكال التنفيذ العقابي في المؤسسات العقابية والسلطات 
 المكلّفة بالرقابة على التنفيذ.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 امتالك الطالب لألسس القاعدية العامة لقانون السجون وعلم العقاب.
  

 محتوى المادة:
 )تعريفها، انواعها(المؤسسات العقابية  - 1
 السلطات المكلّفة بالتنفيذ العقابي  - 2
 إدارة السجون -
 ات.العقوب طبيققاضي ت -
 النيابة العامة. -
 

 العمل الشخصي للطالب
سالبة ت الالعقوبا تكليف الطالب بالتعرف على مختلف أشكال المؤسسات العقابية التي تنفذ -

 للحرية.
ال  معاملة المحبوسين من طرف إدارة السجونالتعرف على القواعد التي تحكم طريقة  -

 سيما بعض الفئات المحبوسة الخاصة )كاألحداث والمحكوم عليهم باإلعدام(.
 ة علىالبحث عن مدى احترام حقوق المحبوسين أثناء معامالتهم السيما أثناء المحافظ -

 النظام العام داخل المؤسسات العقابية. 
 

 + تقييم متواصل امتحان طريقة التقييم:
  

  )أنترنت -مطبوعات -مؤلفات( المراجع:
 لجامعية،ديوان المطبوعات ا ، موجز علم اإلجرام وعلم العقاب،اسحاق ابراهيم منصور -

 .2010الجزائر، 
 .2010دردوس المكي، الموجز في علم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
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، اإلجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعيةمحمد صبحي نجم، المدخل إلى علم  -
 .1988الجزائر، 

يوان دعبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق األحكام الجزائية في التشريع الجزائري،  -
 .2001، الجزائر، ةالمطبوعات الجامعي

انون رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص ق ،بن يونس، تنفيذ األحكام الجزائيةفريدة  -
 .2013ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، جنائي، كلي

ة معاش صارة، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهاد -
ة، باتن ماجستير، تخصص علمي اإلجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

2011. 
زائر، ، دار الهدى، الج1ج نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية، -

 د.س.ن.
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 عنوان الماستر: القانون الجنائي والعلوم الجنائية
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 منهجية إعداد مذكرةاسم المادة: 

 06الرصيد: 
 02المعامل:

 
 أهداف التعليم:

نهجية مللطالب التي تمكنه من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد إعطاء القواعد األساسية 
 .سليمة من أجل تتويج مادة التكوين ببحث علمي جيد ودقيق

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 لقانونيةوم اإلمكانية استيعاب هذه الوحدة المنهجية، يشترط أن يكون الطالب قد درس مناهج العل
ترة ل فحية الموضوعية خالس، باإلضافة إلى تمكنه من النافي مرحلة التحضير لشهادة الليسان

 ستر.ي ما، إلى جانب المعارف التي اكتسبها في المنهجية خالل السداسي األول والثانالتكوين
 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة ما يلي:
 تخرجعداد مذكرة الإل مرحلة التحضير - 1
 تحديد اإلشكاليةأسس اختيار الموضوع و كيفية طرق و -     

 لية الموضوع المختارلدراسة إشكا كيفية اختيار المنهج السليم -

 الخطة إعتماد -2

 مرحلة التحرير  -3
 أساليب تهميش المعلومات والمراجع. -4

 
 العمل الشخصي للطالب

 .هاإعداد مذكرات وإحضار نماذج لمذكرات سابقة والوقوف على األخطاء المنهجية في -

حث حول بعض النقاط في منهجية إعداد مذكرة وتكليف الطالب بالبطرح بعض األسئلة  -
  .واإلجابة عنها

 

 .+ تقييم متواصل طريقة التقييم: امتحان
 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

شر عمار بوضياف المرجع في كتابة البحوث القانونية )مذكرة ماستر( الطبعة األولى جسور للن -
 و التوزيع، الجزائر 
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 امعيةبحوش عمارة، دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية، ديوان المطبوعات الج -
 .1985الجزائر ، 

 ية.لقانونية، الدار الجامععكاشة محمد عبد العال وسامي بديع منصور، المنهجية ا -

 أحمد خروع، المناهج العلمية وفلسفة القانون، د.م.ج.

 بشير بن صالح، المنطق ومناهج البحث العلمي، مكتبة إقرأ -

Gilles GOUBEAUX, Les épreuves écrites de droit civil, éd. L.G.D.J 
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 الجنائي والعلوم الجنائيةالقانون عنوان الماستر: 
 الثالثالسداسي: 

 المنهجية  اسم الوحدة: وحدة التعليم
 المادة: المشروع الشخصي و المهني 

 03المعامل: 
 01 الرصيد:

 
 أهداف التعليم:

ف وظائ، بدراسة الب بالمحيط االقتصادي واالجتماعييهدف من خالل المقياس لربط الطال
 ها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.و المهن التي يستطيع الولوج الي

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

حصيل كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و ت
 .المقياس

 
 محتوى المادة:

 تحليل الوضع -
 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (.للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامجاالستخدام األمثل  -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

 .التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق -

 نماذج لمشاريع -
، ال حاق بهااللتة الليسانس أو الماستر في الحقوق، لكل المهن التي تشترط الحصول على شهاد

ات االدار ستوىمسيما القضاء، التوثيق، المحضر القضائي، المحاماة، المناصب االدارية على 
 المحلية و الوطنية ...

 
 العمل الشخصي للطالب

رات من محاض -ارات ميدانية زي -طاقات تقنية عن المهن  ب -بحوث متعلقة بالمهن  -
 تنظيم بعض المهنيين.

 

  .تواصلم تقييم: طريقة التقييم
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر: 
 الثالثالسداسي: 

  ستكشافيةاال اسم الوحدة: وحدة التعليم
  الجريمة الجمركيةالمادة: 

 01المعامل: 
 01 الرصيد:

 
 أهداف التعليم:

عقاب م والتهدف إلى معرفة األحكام المميزة التي يحتويها قانون الجمارك في مجال التجري
 وكذا إجراء ضبط ومتابعة الجريمة الجمركية.

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

 دراسة األحكام العامة لنظرية الجريمة وأحكام قانون اإلجراءات الجزائية.
 

 :محتوى المادة
 :األحكام العامة للجريمة الجمركية-1
 أنواع الجرائم الجمركية -
 الركن المادي والمعنوي. -

 
 اإلجرائي للجريمة الجمركيةالنطاق  - 2        
 ضبط الجمركيةالإجراءات  -
 الدعاوى الناشئة عن الجريمة الجمركية -
 الفصل في المنازعات الناتجة عن الجريمة الجمركية -
 

 العمل الشخصي للطالب

مطالبة الطالب بلم النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع في المسائل  -
 الجمركية.

 البحث في الغرض من فرض الرقابة الجمركية.  -
 بقا.حصر قائمة البضائع الخاضعة للضريبة والمقيدة بإجازة االستيراد والتصدير مس -
 

 امتحان  طريقة التقييم:
 

 أنترنت...( -مطبوعات -مؤلفاتالمراجع: )
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 وراهزغالمي عبد المجيد، خصوصيات قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنيل شهادة دكت -
 .1998-1997في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

م والنشر ، الملكية لالعال1موسى بودهان، قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية، ط -
 .1995والتوزيع، الجزائر، 

 
 كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي، دار االسكندرية، د.س.ن. -
 .2000، لجمركية، الدار الجامعية، بيروتشوقي رامز شعبان، النظرية العامة للجريمة ا -
 .1990، د.د.ن، 1شفيق طعمة، التشريعات الجمركية وقانون التهريب، ط  -

، ، دار هومة2ط تصنيف الجرائم ومعاينتها، احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  -
 .2011الجزائر، 

انون قوالجديد في احسن يوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء  -
 الجمارك، دار الحكمة، الجزائر، د.س.ن.

ر ، دار الثقافة للنش1معني الحياري، جريمة التهريب الجمركي، دراسة مقارنة، ط -
 .1997والتوزيع، عمان، 

ر الفك حسن عباس زكي، قوانين الجمارك واالستيراد والتعريفة واالعفاء الجمركي، دار -
 .1969الحديث، القاهرة، 

ة، ، عالم الكتب، القاهر1رضوان، التهريب الجمركي والنقدي فقها وقضاء، طمصطفى  -
1980. 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر: 
 الثالثالسداسي: 

 االستكشافية اسم الوحدة: وحدة التعليم
  جراسم الفساد ومكافحتهالمادة: 

 01المعامل: 
 01 الرصيد:

 

 أهداف التعليم:
ي اهم فإدراج مقياس جرائم الفساد ومكافحتها ضمن البرنامج الجامعي لطلبة الحقوق يس

ن هذا مإبراز دور هيئات التعليم ومراكز البحث األكاديمي في مكافحة هذه الجرائم، و
 خالل توعية الطالب بمدى خطورة الفساد وأهمية مكافحتها. 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

ن وأحكام قانو والقانون الجنائي الخاص دراسة األحكام العامة لنظرية الجريمة
 اإلجراءات الجزائية.

 
 :محتوى المادة

 جرائم الفساد  - 1

 الرشوة وما في حكمها -

 المتاجرة بالنفوذ -

 اختالس الممتلكات والتعسف في استعمالها -

 جرائم الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية -

 الفساد التستر على جرائم -

 آليات مواجهة جرائم الفساد  - 2

 المواجهة الوقائية -

 المواجهة القمعية -

 
 العمل الشخصي للطالب

ة مطالبة الطالب بلم النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع في مجال مكافح -
 ا.اديهالفساد للوقوف على خطورة هذه الظاهرة وأسباب تفشيها واقتراح الحلول الفعالة لتف
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 امتحان  طريقة التقييم:
 
 
 

 أنترنت...( -مطبوعات -مؤلفاتالمراجع: )

جرائم  ساد،، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفأحسن بوسقيعة -

 2006فبراير  20، منقحة ومتممة في ضوء قانون 7المال واألعمال، جرائم التزوير، ط 

 .2007والنشر والتوزيع، الجزائر،المتعلق بالفساد، دار هومه للطباعة 

ة لوجها، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختالس المال العام من أحمد أبو الروس -

 .1997القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

 قباء ، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، دارأحمد رفعت خفاجي -

  .1999والنشر والتوزيع، القاهرة، للطباعة 

ن، لمقارا، جرائم الموظفين في التشريع الليبي والمصري والقانون إدوار غالى الدهبي -

 .1975المطبعة الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

مة، العا ، جريمة الرشوة في النظام السعودي، د.ط، معهد اإلدارةأسامة محمد عجب نور -

 .1997الرياض، 

لمال قانون العقوبات، القسم الخاص، الرشوة وملحقاتها، اختالس ا، شرح على حمودة -

 .1998العام والعدوان عليه والغدر، التزييف والتزوير، دار النهضة العربية، القاهرة، 

شريعة ن ال، جريمتا الرشوة واستغالل النفوذ، دراسة مقارنة بيقصي جمال الدين األشرم -

 .1998، ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، مؤسس1اإلسالمية والقانون الوضعي، ط 

- ALT Eric, LUK Irène, La lutte contre la corruption, 1 ère  édition, presses, 

universitaires de France, paris. 1997. 

- AUBIN Emanuel, Droit de la fonction publique, Edition galino, Paris, 

2001. 

- BALMELLI Tiziano, JAGGY Bernard, Les traités internationaux contre 

la corruption, L’ ONU, L’OCDE, Le conseil de L’Europe et la Suisse, 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائيةعنوان الماستر: 
 الثالثالسداسي: 

 االفقية اسم الوحدة: وحدة التعليم
 3 لغة أجنبيةالمادة: 

 01المعامل: 
 01 الرصيد:

 

 أهداف التعليم:
نونية، قا بيةلغة أجن إلى تكوين الطالب فيهدف تتضمن هذه المادة الترجمة القانونية التي ت

ثر أك يةب نحو إستراتيجيات فعالة الكتساب المفردات، وفهم النصوص القانونالقود الطت
  ات األجنبية.اللغبوتحسين االتصال الشفوي  فأكثر

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

ي والثاني فاكتساب تقنيات الترجمة والبحث في المراجع في مقياس السداسي األول 

 االنجليزية.

 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:

 لغة أجنبية.لبحث باطرح بعض عناوين  -

 .وترجمتها إلى العربية اللغة األجنبيةاستخراج إشكالية البحث ب -

 اللغة األجنبية.بزمناقشته عرض شفوي للبحث  -

  

 العمل الشخصي للطالب

 .إشكالية قانونيةإعداد بحث في ورقتين على األقل حول  -

 إلى لغة أجنبية أخرى. ترجم بعض التعريفات والمفاهيم من العربية -

  
 طريقة التقييم: امتحان.
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( نللتكوي  الورقي ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 لرسالة إبداء النية أو الرغبةنموذج 

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

ن ع دوجاإلشراف المزتعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في 

 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 ، -

 المناقشة ،المشاركة في لجان  -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )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 

 

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

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 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 -

 ة.في إطار المشاريع المؤطر

 

ذها داف وتنفياأله اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

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

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 الرسمي للمؤسسة: الختم
 

 

 


