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 الفهرس

 الصفحة الموضوع
I- 04 -----------------------------------------------بطاقة تعريف الماستر 

 05 -------------------------------------------------تحديد مكان التكوين -1

----------------------------------------------التكوين المشاركون في  -2
-- 

05 

 06 ------------------------------------------------إطار وأهداف التكوين -3

------------------------------------------تحاق شروط االل .أ
- 

06 

-------------------------------------------أهداف التكوين .ب
-------- 

06 

---------------------------------القدرات المستهدفة  المؤهالت و .ج
------- 

07 

---------------------------القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية التشغيل .د
------- 

07 

----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى  .ه
------- 

07 

---------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوين  .و
------- 

08 

-----------------------------------------أطيرقدرات الت .ز
------ 

08 

 09 ---------------------------------------------إلمكانيات البشرية المتوفرةا-4

--------------------------اساتذة المؤسسة المتدخلين في االختصاص  -أ
-------- 

09 

------------------------------------------لتأطير الخارجيا-ب
------- 

11 

 12 ---------------------------------------------إلمكانيات المادية المتوفرةا-5

---------------------------------المخابر البيداغوجية والتجهيزات  .أ
------- 

12 

-----------------------------المؤسساتميادين التربص والتكوين في  .ب
------- 

12 

 13 -----------------------------في الماسترمخابر البحث لدعم التكوين  .ج

----------------------------مشاريع البحث لدعم التكوين  في الماستر .د
------- 

13 

----------------فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  .ه
------- 

13 

II- 14 ---------------------------------------- التنظيم السداسي للتعليم بطاقة 

---------------------------------------------------السداسي األول -1
- 

15 

---------------------------------------------------السداسي الثاني -2
- 

16 

---------------------------------------------------الثالثالسداسي  -3
- 

17 

 18 ----------------------------------------------------السداسي الرابع -4

 18 -----------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -5

III 19 -------------------------------------------- البرنامج المفصل لكل مادة 

IV- العقود/االتفاقيات ------------------------------------------------
- 

41 

VI- رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية ------------------------------------
- 
 

43 
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 بطاقة تعريف الماستر
 ) تعبئة كل الخانات إجباري ( 
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 تحديد مكان التكوين: -1

 :الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية كلية 

 : القانون الخاص قسم 

 قرار تأهيل الماستر:
وت أ 24مؤرخ في  801معدل بموجب القرار رقم  2009سبتمر  01مؤرخ في  183القرار الوزاري رقم 

2014. 

 (PAPSاما بالنسبة لماستر المهن القانونية والقضائية فهو ماستر مهني تم انشاءه في إطار )

 
 
 المشاركون في التكوين )*(: -2

 المؤسسات الجامعية األخرى: -
 
 
 
 
 
 
 

 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 
 
 
 

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

 

في  كوينتحديد تخصصات النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتشروط االلتحاق ) -أ
 الماستر المعني (

 خاصشهادة الليسانس في تخصص قانون  -

 عدم تعرض المترشح إلى عقوبات تأديبية -

 نتائج إيجابية خالل المسار الدراسي لليسانسالحصول على  -

 
 

أكثر  سطر على 20تسبة عند نهاية التكوين ،المعارف المك،)الكفاءات المستهدفة  أهداف التكوين -ب
 تقدير(

 
 

. ضائيةوالقاألطر العام للدراسة تنصب حول المواضيع القانونية المرتبطة بالمهن القانونية 
 نونيينالجزائر غيرت من مضمون هذه المهن أدت إلى حاجة تكوين قافاإلصالحات القانونية في 

طلبة ير الأخصائيين. فطلبة هذا الماستر ستكون لهم عالقة مع المهنيين. يهدف برنامجه إلى تحض
تكوين اة اللمختلف المهن القضائية و القانونية، و نماذج الدراسة تكون تطبيقية أساسا مع مراع

إعداد  ين فيدت المقاييس حسب التوجهات المقدمة من قبل المهنيين المشاركالمعمق للمقاييس. و أع
 البرنامج.  و هو تكوين متعدد من عدة نواحي:

 من حيث نطاق الدراسة -

 من حيث مشاركة المهنيين في التكوين -

 المتواجدة في جامعة بجاية.  ووحدات البحثمن حيث طاقم اإلشراف  -

 
 (كثرسطر على األ 20 –فيما يخص االندماج المهني )الت والقدرات المستهدفة المؤه -ج

 لكلالتخصص المهني في المهن القانونية والقضائية هو التدريب المهني تهدف إلى إعداد الطالب 
لني، البيع بالمزاد الع محافظي، قضائيينالمهن القضائية: موثقين، قضاة، محضرين قضائيين، خبراء 

 ... ، كتاب الضبطإجارة السجون، ضباط الشرطة القضائية، أعوان والمؤسساتقانوني الشركات 
 المحاور العامة للدراسة هي: 

 تطبيقات حول العقود -

 التسيير القانوني للمؤسسات -

 واإلجرائيالقانون القضائي  -

 الطرق البديلة لتسوية النزاعات -

 قانون التوثيق -

 والتأميناتبنوك التقنيات القانونية المطبقة على ال -

 اإلنجليزية القانونية -
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 هوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية القدرات الج -د

القانونيين المتخصصين في المهن القضائية. هذا الماستر  وتدريب التخصص يهدف إلى تكوين 
 ُيحضر أساسا في المهن:

 المحاماة -
ت جمعياالقانوني، قانوني الشركة، حقوقي األعمال، قانوني البنوك والتأمينات، القانوني في ال

 ذات وقانوني الشركاتأو النقابات، قانوني شركة البناء والتطوير العقاري واالستشارات 
 االقتصاد المختلط

 مستشار في الشركة، مستشار الضرائب -
 محضر قضائي -
 كاتب الضبط -
 زاد العلنيمحافظ البيع بالم -
 موثق -

 أعوان إجارة السجون  -

 ضباط الشرطة القضائية  -

 صات أخرى:الجسور نحو تخص -ه
 

- En l’état aucune passerelle n’est susceptible d’être ouverte. 

 

 ة التكوين : مؤشرات متابع -و
 

- Le règlement des examens met l’accent sur le contrôle continu des 

connaissances ; 

- Le règlement d’examen suit le règlement de l’université avec d’éventuelles 

adaptations pour le master (règlement du master annexé). 

 

 لبة الممكن التكفل بهم()إعطاء عدد الطقدرات التأطير:  -ز
 

 خاص.طالب من بين المتفوقين في شهادة الليسانس قانون  35
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*= Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à 
préciser) 

  B-2 : Encadrement Externe : 1 (Universitaires) 2 
(Professionnels) 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement 

de rattachement 
Type 

d’intervention * 
Emargement 

MACHOU 
Ammar 

Doc Etat UMMTO  Cours/EM 
 

KACHER 
Abdelkader 

Doc Etat UMMTO  Cours/EM 
 

KETTOU Med 
Chérif 

Doc Etat UMMTO  Cours/EM 
 

SAMAR 
Nasreddine 

Doc Etat U- Jijel   Cours/EM 
 

GRIMES 
A/HAK 

Doctorat               U-Jijel              
Cours/EM 

 

IRZIL EL 
Kahina 

             
Doctorat 

UMMTO    Cours/EM  

     

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à 
préciser) 
 
2- Professionnels 

Nom & prénom Profession Type d’intervention 

Ya Djamila Magistrat - siège Séminaire- déontologie 

Bourouissa El Hadi Magistrat- Parquetier  Séminaire 

Benyoub Djahid Magistrat- siège Séminaire 

Takka Hocine Magistrat- Parquetier Séminaire 

Adouane Hamid Commissaire-priseur Séminaire- déontologie 
Com-Priseur  

Bahloul Fatma Notaire Séminaire- déontologie 
Notaire 

Belloul Omar Avocat Séminaire- déontologie 
Avocat 

Bouda Hayet Greffier Séminaire- déontologie 

Chadi Hamid Huissier de justice Séminaire 

Mouhoubi Mohand Assureur Séminaire- Déontologie 
Huissier 

Kasmi Badreddine Banquier  Séminaire 
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B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne 
Effectif 
Externe 

Total 

Professeurs 3 4 7 

Maîtres de Conférences (A) 16 2 19 

Maîtres de Conférences (B) 4  4 

Maître Assistant (A) 11  11 

Maître Assistant (B) 6  6 

Professionnels  11 11 

Total 40 17 58 

 

  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes 

catégories)  
 

Grade Effectif  

Personnel de la faculté  
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        ئيةالمهن القانونية والقضاجاية                                 عنوان الماسترالمهني :   ب -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 
                                              2017/2018السنة الجامعية: 

 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 سبة لألعمالتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنالبيداغوجية والتجهيزات:  المخابر -أ
 (المقترح.) بطاقة واحدة لكل مخبر نالتطبيقية للتكوي

 
 11مؤرخ في  70معتمد بموجب القرار الوزاري رقم ، البحث حول فعلية القاعدة القانونية عنوان المخبر :

 .، يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي2013فيفري 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*- un stage de deux (02) mois en première année (Janvier- Février, Semestre II) 
 - un stage de quatre (04) à six (06) mois en deuxième année (Janvier – Juin, Semestre IV) 
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2017/2018: الجامعيةالسنة   

 شاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح: م -د

 

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

على ضوء التشريع 
 الجزائري و 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 في الجزائر

P00620140150 01/01/2015 31/01/2018 

 P00620110025 01/01/2012       31/12/2014 عقود اإلعمال

    

    

 
 
 
 ضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:ف -ه

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



        ئيةالمهن القانونية والقضاجاية                                 عنوان الماسترالمهني :   ب -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 
                                              2017/2018السنة الجامعية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)



        المهن القانونية والقضائيةجاية                                 عنوان الماسترالمهني :   ب -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة 
                                              2017/2018السنة الجامعية: 

 السداسي األول:  -1

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبيقية
 امتحان متواصل أخرىأعمال 

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ

 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 تطبيقات العقود :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 (1: تطبيقات الدعاوى اإلجرائية)2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 الجزائيةاإلجراءات تطبيقات : 3المادة 

   9 3 10.30  3 3 225 وحدات التعليم المنهجية

 الرمز:وت م

 3المعامل:

 9الرصيد: 

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 : منهجية البحث العلمي1المادة 

 3 1 3.30   1.30 75 : منهجية الممارسة المهنية2المادة 
 

× 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ

 2المعامل: 

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 اخالقيات المهن القضائية: 1المادة 

علم تسيير المؤسسات)باللغة : 2المادة 

 الفرنسية(
22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 الرمز:وت أ

 1المعامل:

 1الرصيد:

) مدخل إلى اللغة 1 أجنبية لغة : 1المادة

 (.االنجليزية القانونية
22.30 1.30    1 1 

 
× 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 



        والقضائيةالمهن القانونية جاية                                 عنوان الماسترالمهني :   ب -المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة  
2017/2018السنة الجامعية:   

 

 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 المسؤولية المهنية :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 (2تطبيقات الدعاوى اإلجرائية)

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المواريث: 3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية

 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:

القانون الدولي الخاص:  :1المادة 

 مفاهيم عملية
22.30 1.30    1 1  × 

: تطبيقات التنفيذ والبيوع 2المادة 

 القضائية
22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 أالرمز:وت 

 1المعامل:

 1الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 2المادة: لغة أجنبية  

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 .3 الثالثالسداس ي -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: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 الطرق البديلة لتسوية النزاعات :1المادة 

تطبيقات عالقات العمل : 2المادة 

 والمنازعات االجتماعية)باللغة الفرنسية(
150 

3 1.30  5.30 3 6 × × 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 التسيير القانوني للشركات: 3المادة 

   9 3 10.30  3  225 وحدات التعليم المنهجية

 الرمز:وت م

 3المعامل:

 9الرصيد: 

 × × 6 2 7.00  1.30  150 : منهجية اعداد مذكرة1المادة 

 × 3 1 3.30  1.30  75 : المشروع المهني و الشخصي2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ

 2المعامل: 

 2الرصيد:

 التقنيات القانونية المطبقة على: 1المادة 

 البنوك والتأمينات
22.30 1.30    1 1  × 

 ×  1 1    1.30 22.30 مكافحة الفساد وأخالقيات المهن: 2المادة 

   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  7.30 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 4السداس ي الرابع: 

 امليدان: حقوق وعلوم سياسية

 الفرع: حقوق 

 تخصص: املهن القانونية والقضائيةال

 و مناقشةتربص في مؤسسة يتوج بمذكرة 
 الورشة: مقياس تحضير المسابقات

 
الحجم الساعي  

 األسبوعي
 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى تحرير المذكرات وتقارير التربصات

 4 1 5 التربص في مؤسسة

 24 1 *42 مذكرة نهاية الدراسة

 30 3 750 4مجموع السداسي 

 واألعمال األخرى *بما في ذلك العمل الشخصي للطالب

المحاضرات يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين ) حوصلة شاملة للتكوين:  -1
  (:والتطبيقات،  للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي

 األفقية ملتقى+ مذكرة المجموع
االستكشا

 فية
 المنهجية

األساسي

 ة
 ح س و ت

 محاضرة 405 90 135 / / 630

 أعمال موجهة 202.30 90 / 67.30 / 360

 أعمال تطبيقية / / / / / /

 عمل شخصي 742.30 472.30 / / 750 1965

 المجموع 1350 652.30 135 67.30 750 2955

 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 22.5%  
%4

5 

لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 المهن القانونية والقضائية                 :بجاية.                                 عنوان الماستر –المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة  

                 
2017/2018السنة الجامعية       

 
 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 األساسية التعليم الوحدة:اسم 
 

 تطبيقات العقود اسم المادة:
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 (األكثرعلى 

يتجلى الهدف من تدريس هذه املادة في تمكين الطالب من امتالك وجهة نظر عن مجموع القواعد املنظمة 

 واستيعاب الخصوصيات التي يتميز بها التفاوض، كتابة، إبرام، وتنفيذ العقود للعقود

 
 

عليم، هذا الت وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة)  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 سطرين على األكثر(.  

 القانون المدني، العقود الخاصة، قانون الشركات
 
 

  لطالب (لشخصي بارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل المحتوى المادة: ) إج

 
 والنظام العامالتعاقدية  الحرية مبدأ -

 أنواع العقود -

 وكتابة العقودتفاوض  -

-  
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 مستمرامتحان وتقويم 
 
 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
Philippe Delebecque, Droit des contrats, Dalloz, Paris 2010. 

Rémy Cabrillac, droit civil, éd. Dalloz, Paris, 1998                  
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 1السداسي: 
 التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 (1) اإلجرائيةتطبيقات الدعاوى  اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 يةالقضائية: الدعاوى املدنية واإلدار تسمح دراسة هذه املادة للطالب من التمكن من أساسيات اإلجراءات 

 
 

لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
 
 

  لطالب (شخصي لاإلشارة إلى العمل المحتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع 

 
 سريان الدعوى المدنية -

 عريضة إفتتاح الدعوى -

 الدفاع -

 ملف الدعوى -
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 األساسية التعليم الوحدة:اسم 
 

  اإلجراءات الجزائية )إ.ج(: تطبيقات المادة:اسم 

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
أسطر ة ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

تبليغ تمنح هذه املادة للطالب من تكملة تكوينه وتطوير معارفه املتعلقة باإلجراءات الجنائية، السيما، ال

 والتحقيق على مدار مختلف مراحل الدعوى.

 
 

لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 رين على األكثر(.  سط

 قانون اإلجراءات الجزائية، القانون الجنائي
 
 

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 
 سريان الدعوى الجزائية -

 الشكوى -

 الدفاع و ضمانات المحاكة -

 ملف الدعوى -
 

 لتكوين (فريق الامتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية 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

 
 القانونية. مناهج البحث العلمي في العلوم

 المنهج التحليلي 
 

 متواصل + امتحان طريقة التقييم:

 
 المراجع

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

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

 والقضائيةاملهن القانونية  عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 المنهجية التعليم الوحدة:اسم 

 املمارسة املهنية منهجية المادة:اسم 

 3 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
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ة وإدار  ،املهنيةالتحكم في تقنيات التواصل املكتوبة والشفوية، العالقات : منهجية املمارسة املهنية

 املكتب.

 
 

لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 القانون المدني، أخالقيات المهن القضائية
  لطالب (شخصي لإجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل المحتوى المادة: ) 

 
 تقنيات التواصل -

 تسيير مكتب -

 عالقات مهنية -
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

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

 

 
 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 التعليم اإلستكشافية  :اسم الوحدة

 اسم المادة: اخالقيات المهن القضائية
 01الرصيد:  
 01  المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثالمادة، فذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

تسمح دراسة أخالقيات املهن   القضائية للطالب من التعرف على القواعد املنظمة ملختلف هذه املهن: 

 شروط االلتحاق بهذه املهن، قواعد األخالق، أنظمة املسؤولية، املنظمات املهنية...
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لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 القانون المدني، قانون الشركات
  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 
 )مفاهيم فلسفية(مفهوم أخالقيات المهن القانونية و القضائية  -

 نظام أخالقيات المهن -

 نظام المسؤولية في المهن -
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

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

 والقضائيةاملهن القانونية  عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 االستكشافيةالتعليم   :اسم الوحدة

 تسيير املؤسسات  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 املحاسبة، الضريبة دراسة علم التسيير، إدارة املوارد البشرية، 

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  
 قانون مدني، قانون تجاري 

 
  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 
 تسيير الموارد البشرية -

 حوكمة المؤسسات -

-  
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
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  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 

 
 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 1السداسي: 

 االفقيةالتعليم   :اسم الوحدة

 (اإلنجليزية القانونية)  لغة أجنبية اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
 اكتساب رصيد لغوي قاعدي في اللغة االنجليزية

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  
 إنجليزية

 
 

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 
 مفاهيم -

 القضائيةقانون المهن القانونية و  -
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 2السداسي: 

 األساسيةالتعليم   :اسم الوحدة

 املسؤولية املهنية  اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 . كماتهاتطبيقاالمهنية و نظرية المسؤولية حول من رؤية شاملة  بةهو تمكين الطل قياستدريس هذا الهدف 
 الرئيسية لقانون العقود والمسؤولية التقصيرية. عناصرال إعادة النظر فييسمح 

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  
 قانون مدني، 

 
  لطالب (شخصي لتحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل المحتوى المادة: ) إجبارية 

 المهن القانونية علىتطبيق المسؤولية التعاقدية 
 المهنيين في ممارسة نشاطهم مسؤولية-
 القضاةب المسؤولية المهنية الخاصة -
 الموثقين: دراسة لبعض الحاالت: المحامين والمحضرين و المسؤولية التأديبية -

 
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 
 
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 2السداسي: 

 األساسيةالتعليم   :اسم الوحدة

 2تطبيقات الدعاوى اإلجرائية   المادة:اسم 

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 

ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 ،لزبائنلشرح معنى  على ون قادريكصياغة القرارات واألحكام ل طرق  فهمتسمح للطالب  ادةدراسة هذه الم
 في المسائل المدنية  و طرق الطعنوكذلك جميع وسائل 

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  
 قانون مدني شامل، قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، القانون اإلداري الشامل

 
 
  لطالب (لشخصي حتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الم

 همها(فاألحكام و القرارات )الشكل، قراءتها و  -
رق الطعن )المعارضة، اإلستئناف، إعتراض الغير خارج عن الخصومة، الدعوى التفسيرية، ط -

 الطعن بالنقض(
 دعوى القضاء الكامل -
 الضمانات اإلجرائية -

 
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 2السداسي: 

 األساسيةالتعليم   :اسم الوحدة

 املواريث  اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

صوص و إتقان علم المواريث و كذا فهم طرق حسبها حسبما هو من فهمتسمح للطالب  ادةدراسة هذه الم
 عليه في قانون األسرة الجزائري 

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  
 قانون مدني شامل، قانون األحوال الشخصية

  لطالب (شخصي لالمادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل المحتوى 

 علم المواريث-
 تطبيقات علم المواريث -
 حصر الورثة في العملية الوراثية -
 مسائل الميراث و طرق حلها -

 
 

 لتكوين (افريق التقديرية لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة 

 امتحان وتقويم مستمر
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية 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 

 
 متواصل التقييم:طريقة 

 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.  

 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

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

 03 الرصيد:
 01 المعامل:

 
 أهداف التعليم:

 لحديثةاتهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية 
 المعارف المسبقة المطلوبة :
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 معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة 

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر  
   .مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -1

   .ظاهرة انفجار المعلومات -2
 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد

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

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة

   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -1

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

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

 المراجع:

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

انية، سن عماد مكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية اللبنح -
1997. 

 .2014هومة،  الجزائر، دارتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،دليو فضيل:  -
 .1990لجامعية، ة واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب افاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلي -
 .2001حمد محمد الهادي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية، م -
 .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 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 2السداسي: 

 االستكشافية التعليم :الوحدةاسم 

 مفاهيم علمية الدولي الخاص القانون المادة:اسم 
 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

ة التقصيريقدية و ( في العالقات التعاواإلحالةالتكييف يكون الطالب قادرا على تطبيق قواعد تنازع القوانين )
وكذا خاص من حيث األشالدولية  وتنفيذ االتفاقيات فهم منب الالط تمكين أجنبية.عناصر التي تحتوي على 

 .التجارية والعقود عود األعمال  في
 
 

عليم، هذا الت وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة)  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 سطرين على األكثر(.  

 قانون مدني شامل، القانون الدولي الخاص

 
  طالب (خصي للتحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الش )إجباريةمحتوى المادة: 

 تنازع القوانين ميكانزيمتطبيق  -
 واإلحالةالتنازع في التكييف  -
 قانون أجنبي من القاضي الوطني ومسألة تطبيقتنازع القوانين في الزمان  -
 أثار األحكام األجنبية في الجزائر -
 تطبيق األحكام الجزائرية في الخارج )أمثلة واقعية( -
 و إجراءات التنفيذ االعتراف -
 

 لتكوين (افريق لالترجيح للسلطة التقديرية  طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 
  

 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:
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 2السداسي: 

 االستكشافية التعليم :الوحدةاسم 

 والبيوع القضائيةالتنفيذ  تطبيقات المادة:اسم 

 1الرصيد:
 1المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 ،لمضبوطاتوحجز وا عمليات التنفيذلهم  القانوني واألشخاص المخولين نظامهاالتنفيذ،  فيفهم الطرق المختلفة 
 .للمحضر القضائي الدور األساسي ،القضائية. البيوع

عليم، هذا الت وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة)  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 سطرين على األكثر(.  

 طرق التنفيذ، مهنة املحضر القضائي، القانون املدني )العقود(

 
  لطالب (لشخصي ة إلى العمل المحتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشار

 الحجوز بمختلف أنواعها -
د البيع بالمزا ومحافظ البيوع القضائية )بيع ملك القاصر، العقار، دور المحضر القضائي  -

 العلني
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 2السداسي: 

 اإلستكشافيةالتعليم   :اسم الوحدة

 االجنبيةاللغة ا  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
أسطر  ي ثالثةفهذه المادة، ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 اللغة اإلنجليزية، فهم مبادئ الكمون لو )األنجلوساكسوني(
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لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 (1سداس ي ، 1اللغة اإلنجليزية )أنظر مقياس اإلنجليزية 

 
  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

- The concept of law 

- A specific system: the common law 
- The development of common law 

 
 لتكوين (افريق التقديرية لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة 

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 3السداسي: 

 التعليم األساسية  :اسم الوحدة

 الطرق البديلة لتسوية النزاعات  اسم المادة:
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 تقديم تدريس شامل حول الطرق غير القضائية لحل النزاعات في شتى المجاالت )العام و الخاص(
 

لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 اإلجراءات المدنية و اإلدارية -
 المنازعات اإلدارية -
 قانون التحكيم التجاري  -

 
 
 
 
 

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 المبادئ العامة للطرق البديلة لتسوية النزاعات -
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 تطبيقات الطرق البديلة -

 إجراءات الصلح و الوساطة -

 المصلحة -

 التحكيم الداخلي -
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 3السداسي: 

 التعليم األساسية  :اسم الوحدة

 )باللغة الفرنسية( تطبيقات عالقات العمل والمنازعات االجتماعية:  اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
أسطر  ي ثالثةفمؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
 جتماعي انون االر القتمكين الطالب من إستيعاب مفاهيم قانون العمل و منازعاته، مع تسليط الضوء على تطو

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  

 قانون العمل -
 

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 )اإلختصاصات و سيرها(رفة اإلجتماعية على ضوء قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الغ -
 تطبيقات في المنازعات اإلجتماعية )منازعات فردية و جماعية( -
 مثال تطبيقي حول منازعة عمل و طريقة حلها )التسريح( -
 .تطبيقات حول منازعات الضمان اإلجتماعي و مثال حول نزاع تقني ذات بعد طبي و طرق حله -

 
 لتكوين (فريق اليُترك الترجيح للسلطة التقديرية طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) 

 امتحان وتقويم مستمر
 

  إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 3السداسي: 

 2 األساسية التعليم :الوحدةاسم 

 القانوني للشركات التسيير: اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
 فالسها(إقابتها، رءها، معارف حول الشركات المدنية والتجارية، سيرها وعمله وكذا أنظمتها القانونية )إنشا

 
تعليم، هذا ال وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة) المعارف المسبقة المطلوبة: 

 سطرين على األكثر(.  

 القانون المدني -
 القانون التجاري  -

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 الشركات المدنية -
 نظام المنازعاتإنشاءها، نظامها القانوني، 

 الشركات التجارية -
 إنشاءها، نظامها القانوني، نظام المنازعات -

 
 

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 
 املهن القانونية والقضائية الماستر:عنوان 
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 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية

 اسم المادة: منهجية اعداد مذكرة

 06الرصيد:  

 03المعامل: 

 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: 

سنة ل 18دد لالقتصاد والقانون، العمحمد الدكشور،التعليق على قرار المجلس األعلى،المجلة المغربية  -1

1992. 

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

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

 اإلداريةعوابدي عمار مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و -4

 10لعدد امحمد فركت ، العناصر الشكلية والموضوعية للقرار القضائي، دفاتر المجلس األعلى المغربي ، 

 .2005مطبعة البت، 
 

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

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

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 أهداف التعليم:

تي هن اليهدف من خالل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصادي و االجتماعي ، بدراسة الوظائف و الم

 يستطيع الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

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

 محتوى المادة:
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 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 -

 .تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحقالتقييم لتحسين  -

 نماذج لمشاريع -

 

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

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 3السداسي: 

 االستكشافيةالتعليم   :اسم الوحدة

 )باللغة الفرنسية( التقنيات القانونية المطبقة على البنوك والتأمينات:  اسم المادة
 

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ة أسطر ي ثالثفذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، )أهداف التعليم: 

 (األكثرعلى 
 ، إتقان عمليات الدفع الحديثةوالتأميناتإتقان تقنيات البنوك 

 
عليم، هذا الت وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة)  المطلوبة:المعارف المسبقة 

 سطرين على األكثر(.  

 القانون المدني -
 القانون التجاري  -

  لطالب (لشخصي محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل ال

 والمؤسسات الماليةالتقنيات القانونية المطبقة على البنوك  -
 والقرضتقنيات الدفع  -
 التقنيات المطبقة على التأمينات -
 مختلف أشكال التأمينات -
 عقد التأمين -
 نظام المسؤولية -

 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
  إلخ( مواقع انترنت، كتب،ومطبوعات ،) المراجع: 
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 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

 3السداسي: 

 اإلستكشافيةالتعليم   :اسم الوحدة

 مكافحة الفساد و أخالقيات المهن:  اسم المادة
 

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
ثة أسطر ي ثالف ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة،)أهداف التعليم: 

 ( على األكثر
 دراسة قانون مكافحة الفساد و ربطه بالمهن القانونية ة القضائية

 
لتعليم، ة هذا اوصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصل) المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  

 قانون المهن -
 القانون الجزائي -

 
  لطالب (شخصي لإجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل المحتوى المادة: ) 

 جرائم الفساد -
 جرائم الفساد في المهن القانونية و القضائية -

 
 لتكوين (افريق لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية 

 امتحان وتقويم مستمر
 

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

 املهن القانونية والقضائية عنوان الماستر:

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

 01  الرصيد:
 01  المعامل:

 

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

 المعارف المسبقة المطلوبة :
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 القانون الدولي، قانون العالقات الدولية
 محتوى المادة:

 
 متواصل طريقة التقييم:

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 المهن القانونية والقضائية                 :بجاية.                                 عنوان الماستر –المؤسسة: جامعة عبد الرحمن ميرة  

                 
2017/2018السنة الجامعية       

 
 

V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 

 
 

 ين ( للتكو   الورقي ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت  ) إذا كانت نعم،  
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 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:

 

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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 الرغبة نموذج لرسالة إبداء النية أو

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 المقدم من:

 

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 يعين السيد)ة(*...............منسقا خارجيا لهذا المشروع.

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 للمؤسسة:الختم الرسمي 
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 مواءمة الماستر
 

 عروض تكوين الماستر للميدان
 

 

جامعة عبد الرحمان ميرة / بجاية               المؤسسة:
 
 

الحقوق والعلوم السياسية     الكلية:
 
 

الحقوق     الميدان:
 
 

 الفروع التخصصات

 القانون الخاص المعمق

 القانون الخاص
 القانون الخاص والعلوم الجنائية

 قانون االسرة

 المهن القانونية والقضائية

 االقتصاديالقانون العام 

 القانون الدولي  القانون العام

 القانون اإلداري

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

45ص   
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VI- إلدارية والعلميةرأي وتأشيرة الهيئات ا 
 ميدانالمسؤول فرقة                  +                عميد الكلية ) أو مدير المعهد (

 

 لتاريخ والمصادقةا                                         التاريخ والمصادقة                                 
 

 

 

 

 

 

 

 مدير المؤسسة الجامعية

 

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 الندوة الجهوية

 

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 
 


