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 الفهرس

I- بطاقة تعرٌف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 -----------------------------------------------------المنسقون -2

 --------------------------------------------المشاركون اآلخرون   -3

 ---------------------------------------------إطار وأهداؾ التكوٌن -4

  مكانة المشروع:  التنظٌم العام للتكوٌن –أ------------------------------ 

 شروط اإللتحاق بالماستر-ب -------------------------------------- 

 أهداؾ التكوٌن- ج-------------------------------------------- 

 القدرات المستهدفة المإهالت و-د ------------------------------------ 

 القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشؽٌل- ه---------------------------- 

 الجسور نحو تخصصات أخرى-و----------------------------------- 

 مإشرات متابعة مشروع التكوٌن - ز----------------------------------- 

 -----------------------------------------اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-5

 -------------------------------------------------قدرات التؤطٌر- أ
 --------------------------------------------فرقة تؤطٌر التكوٌن- ب

 ------------------------------------التؤطٌر الداخلً-1ب 
 ------------------------------------التؤطٌر الخارجً-2ب 

 -------------------------الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة-3ب 

 -------------------------------مستخدموا الدعم الدائمٌن-4ب 

 ------------------------------------------اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-6

 المخابر البٌداؼوجٌة والتجهٌزات -  أ--------------------------------- 

 مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المإسسات-  ب---------------------------- 

 مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح-ج-------------------------------- 

 مشارٌع البحث لدعم التكوٌن المقترح- د------------------------------- 

 التوثٌق المتوفر- و-------------------------------------------- 

 فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال -  ه---------------- 
 

II -بطاقات التنظٌم السداسً للتعلٌم------------------------------------------  
 -------------------------------------------------السداسً األول -1

 -------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 ------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

III -بطاقات تنظٌم وحدات التعلٌم-------------------------------------------- 
 

IV -البرنامج المفصل لكل مادة--------------------------------------------- 
 

V  -االتفاقٌات/العقود--------------------------------------------------- 
 

VI-السٌرة الذاتٌة للمنّسقٌن----------------------------------------------- 
 

VII- رأي وتأشٌرة الهٌئات اإلدارٌة واالستشارٌة --------------------------------- 
 

VIII -تأشٌرة الندوة الجهوٌة---------------------------------------------- 
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 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

  مستؽانم- السٌاسٌة بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  كلٌة الحقوق والعلوم:كلٌة أو معهد 

  القانون العام : قسم 

 مجموعة: 

 :المنسقون -2

 (أستاذ التعلٌم العالً أو أستاذ محاضر ) مسؤول فرقة مٌدان التكوٌن- منسق 

  الدكتور بقنٌش عثمان: االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر: الرتبة  
  :045339821البرٌد اإللكترونً 045339821:           فاكس            : 
 ( صفحات3المطلوب إدراج السٌرة الذاتٌة فً ملحق عرض التكوٌن ال تزٌد عن ) * 

 
 

 (أستاذ محاضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ  ) مسؤول فرقة شعبة التكوٌن/ منسق - 
 

  الدكتور فنٌنخ عبد القادر: االسم واللقب 

  (أ)أستاذ محاضر : الرتبة 
  :045339821البرٌد اإللكترون045339821ً:    فاكس       :  

 ( صفحات3المطلوب إدراج السٌرة الذاتٌة فً ملحق عرض التكوٌن ال تزٌد عن )* 
 
 

 (على األقل أستاذ مساعد قسم أ  ) مسؤول التخصص/ منسق 

  عباسة طاهر: االسم واللقب 

  أستاذ محاضر أ: الدرجة العلمٌة 
  :0551683468البرٌد اإللكترون045210771ً:      فاكس  :  taher.droit@hotmail.fr     

 :(*)المشاركون اآلخرون -3
 

  جامعــــــــــــــة وهــــــــران:- المؤسسات الشرٌكة األخرى- 

 .غلٌزان- المركز الجامعـــــــــً          - 

  :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 

 

 : الشركاء الدولٌون األجانب - 
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 : إطار وأهداف التكوٌن-4

 مكانة المشروع:   التنظٌم العام للتكوٌن–   أ 
سواء من نفس فرقة )فً حالة اقتراح عدة تكوٌنات فً الماستر أو وجود تكوٌنات متكفل بها من قبل المإسسة 

  :ٌرجى تحدٌد مكانة هذا المشروع مقارنة بالمسارات األخرى وفق الشكل التالً (التكوٌن أو فرق تكوٌن أخرى

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المشتزك الجذع  

 الحقوق

المقتزح المسار  
القاوون الذولي 

 لحقوق اإلوسان

  

-ب–المسار  

 القاوون الجىائي
 

  القاوون – أ- المسار

 دوليال

القاوون - ب–المسار 

 الجىائي 

 LMDثٙب اٌذوزٛسح ٔظبَ عذ٠ذ   اٌّزىفً األخشٜ اٌّغبساد
 دوزٛساٖ فٟ اٌمبْٔٛ اإلعشائٟ :          ػٕٛاْ اٌزى٠ٛٓ 

 دوزٛساٖ فٟ اٌؼاللبد اإللزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ                                   : 
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 .شروط االلتحاق بالماستر- ب

 قانون ال:ٌسمح للطلبة الذٌن أنهوا الطور األول بنجاح بعد حصولهم على شهادة لٌسانس فً التخصصات التالٌة

عن طرٌق مسابقة أو على أساس اختبارات طبقا لنص وهذا   القانون الجنائً ،قانون إقتصادي دولً ،الدولً 

 05 – 99 المعدل للقانون رقم 2008 فبراٌر 23 المإرخ فً 06 – 08 من القانون رقم 1 فقرة 13المادة 

 . المتضمن القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً

 

  أهداف التكوٌن- ج

:   تحقٌق األهداؾ التالٌة القانون الدولً لحقوق اإلنسان إلىٌهدؾ التكوٌن فً ماستر 

 لألنظمة تمكٌن الطالب من اكتساب المعارؾ العلمٌة الدقٌقة فً المجال النظري والتطبٌقًأ ـ 

 وتعمٌقها وتنوٌعها فً وحدات و اآللٌات الدولٌة لحماٌة  لحقوق اإلنسان  وحرٌاته األساسٌة 

 .تعلٌمٌة أساسٌة وأخرى استكشافٌة

بالمحٌط القضائً و اإلداري و االجتماعً و اإلنسانً المكلؾ بضمان اتصال الطالب ب ـ 

القضائٌة المإسسات وصون حماٌة حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة بمراحلها المختلفة ك

والمإسسات االستشارٌة لترقٌة وحماٌة حقوق اإلنسان وكذا المإسسات العاملة فً مجال 

التربص وذلك أثناء قٌام الطالب بحقوق الطفل و المرأة وؼٌرها من المجاالت األخرى  

 . المعارؾ والخبرة المطلوبةبؽٌة اكتسابالذي ٌجرٌه مٌدانٌا القصٌر المدى 

فً مجال القانون الدولً لحقوق اإلنسان  تكوٌن إطارات متخصصة ذات تؤهٌل عالً ج ـ 

قصد تدعٌم المإسسات  القضائٌة ، اإلدارٌة واإلنسانٌة داخل الدولة بكفاءات متخصصة من 

جهة ، و تدعٌم الدولة بكوادر مستعدة لثمثٌل الجزائر فً مإسسات دولٌة عاملة فً مجال 

 .حقوق اإلنسان من جهة أخرى 

د ـ إعداد باحثٌن أكادٌمٌٌن فً مجال القانون الدولً لحقوق اإلنسان قادرٌن على تلبٌة 

متطلبات تنفٌذ برامج البحث الوطنٌة لؽرض المساهمة فً إعداد مشارٌع القوانٌن و األنظمة 

لمساٌرة األجهزة القضائٌة و اإلدارٌة و اإلجتماعٌة  لمجمل اإلتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها 

 .من طرؾ الجزائر 

تكوٌن باحثٌن أكادٌمٌٌن فً مجال القانون الدولً لحقوق اإلنسان قادرٌن على المساهمة فً - ه

 . نشر و تدرٌس مادة القانون الدولً لحقوق اإلنسان 
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المؤهالت و القدرات المستهدفة - د
 

القانون الدولً لحقوق اإلنسان  ، ٌستهدؾ إلى تزوٌد مإسسات البحث إن الؽرض من إحداث الماستر فً 

العلمً والقانونً بالقدرات البشرٌة المتخصصة ، كما ٌستهدؾ أٌضا إلى توفٌر مصدر تزوٌد بالمختصٌن 

للمإسسات القضائٌة و اإلدارٌة و االجتماعٌة و اإلنسانٌة قصد المساهمة الفعالة فً تحقٌق السٌاسة المنتهجة 

من طرؾ الدولة فً مجال تحقٌق أكبر قدر ممكن من عناصر الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان وخصوصا أن 

الجزائر قد صادقت على معظم االتفاقٌات الدولٌة التً تحمً حقوق اإلنسان ،لذا أصبح من الالزم إعداد عدد 

معتبر من اإلطارات للعمل فً المإسسات و اللجان المختلفة التً أنشؤت بموجب هذه اإلتقاقٌات ، ناهٌك عن 

دور هذه الكوادر فً ثمثٌل الجزائر فً عدة بعثاث دولٌة إنسانٌة التً ٌشرؾ علٌها الهالل األحمر الجزائري 

 .  و كذا المإسسة الوطنٌة اإلستشارٌة لترقٌة و تعزٌز حقوق اإلنسان بالخارج 

 

 القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل- ه 

 ـ قضاة 
o محامون 

o موثقون 

o محضرون قضائٌون 
o المإسسات االقتصادٌة العمومٌة . 

 . ـ المإسسات االقتصادٌة الخاصة
 ـ مراكز البحث المتخصصة 

o  مإسسات وطنٌة لحقوق اإلنسان 

o مإسسات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 الجسور نحو تخصصات أخرى- و
 : مفتوحة وهً أخرىا الماستر االستفادة من جسور نحو تخصصات ذٌمكن لطلبة ه

o  ًالقانون الدول 

o ًالقانون الجنائ. 

o ًالقانون اإلجتماع . 

o القانون الدولً االقتصادي . 

o قانون اإلدارة العامة . 
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 مؤشرات متابعة المشروع - ز

 
، ثم على بالتخصصٌتم متابعة المشروع من خالل عملٌات التقٌٌم المختلفة بداٌة على مستوى فرٌق التكوٌن 

وتستؽل فً ذلك نتائج التعاون مع المحٌط ، فرٌق التكوٌن للمٌدان ثم على مستوى فرٌق التكوٌن للشعبة،مستوى 

  .االجتماعً كمإشرات للمتابعة
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 اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-5

  قدرات التأطٌر- أ
 ثمانون طالبا (80)

 فرقة تأطٌر التكوٌن- ب

 لتأطٌر الداخلًا- 1ب
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 .(توضح) محاضرة، تطبٌق، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى *
 

 التأطٌر الخارجً- 2ب
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 الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة - 3ب
 

  الرتبة العدد الداخلً العدد الخارجً  المجموع

 أستاذ التعلٌم العالً 1 4 5
 5     أستاذ محاضر أ 3 2 

           5  أستاذ محاضر ب 4 1 

 14  أستاذ مساعد أ 14 0 

 0  أستاذ مساعد ب 0 0 
 0  أخرى 0 0 

 المجموع 22 7 29

 

 

  (ذكر كل الفئات) مستخدموا الدعم الدائمٌن - 4ب

 
 

  الرتٌة  العدد

 عون إداري 03

 عون إعالم آلً 04
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 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-6

 المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات- أ

 (بطاقة لكل مخبر ). المقترحنتقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداؼوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوي
 

 :عنوان المخبر 
 

 (80)قدرات االستٌعاب 
 

 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

 01 مدرجات 08 

 02 قاعات لألعمال الموجهة 46 

 03 مكتبة الكلٌة 01 10000 كتاب

 04 قاعة اإلعالم اآللً 02  جهاز إعالم آل30ً

 05 Rétroprojecteurs  05 

 04 Vidéoprojecteurs 06 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 
 :مٌادٌن التربص و التكوٌن فً المؤسسات- ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 

  شهر1 20  المإسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان 

  شهر1 20 الهالل األحمر الجزائري 

  شهر1 20  المإسسات القضائٌة الوطنٌة 

  شهر1 20 المإسسات العقابٌة 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                      اي:                                                                                   ػٕٛاْ اٌّبعزش

                    
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 :مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح- ج
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                      اي:                                                                                   ػٕٛاْ اٌّبعزش

                    
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح - د

 

 تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث
دراسة معمقة لموضوع 
الحماٌة القانونٌة لحقوق 

اإلنسان بالجزائر ، االنظمة و 
 ( CNEPRU)اآللٌات 

P02220120039 01/01/2013 01/01/2016 

مشروع البحث العلمً 
آلٌات تشؽٌل " الموسوم 

الشباب حاملً الشهادات 
   (PNR)" الجامعٌة 

عقد البحث رقم 
  المإرخ 11/2011
  08/05/2011فً 

08/12/2011 08/12/2013 

 
 (عالقته بعرض التكوٌن المقترح)التوثٌق المتوفر- و
 

 عنوان مراجع عامة ومتخصصة فً حقوق اإلنسان ،القانون الدولً العام 2000: المكتبة المركزٌة للجامعة - 
 .و القانون الدولً اإلنسانً 

 . مراجع عامة ومتخصصة فً فروع القانون المختلفة10000: مكتبة كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة- 
 
 
 
 فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم و االتصال -ه
 

 . طالب200: قاعة مطالعة بمكتبة الكلٌة قدرتها االستٌعابٌة
 . حاسوب متطور لكل واحدة30لإلنترنت مجهزة ب  (02)قاعاتان 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                      اي:                                                                                   ػٕٛاْ اٌّبعزش

                    
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
 (سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                                       اي:عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                    ػٕٛاْ اٌّبعزش:  اٌّؤعغخ 

   
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 :السداسً األول - 1
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 15
          وحدات التعلٌم األساسٌة    
          (إج) 1و ت أ 

 * * 67h30 3h 1h30   4 6           حقوق اإلنسان 
 * * 67h30 3h 1h30   4 6        الحرٌات العامة 

          (إخ) 2و ت أ 
 *  45h 3h    4 6 القانون الدولً اإلنسانً 
 قانون المجتمع الدولً  
          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إج) 1و ت م 
 *  22h30 1h30    2 4         القانون الدولً العام     

          (إخ) 2و ت م 
 *  22h30 1h30    2 4           فلسفة القانون

 القانون الجنائً         
          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

          (إج)1و ت إ  
 *  22h30 1h30    1 1   الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان

          (إخ)2و ت إ  
 *  22h30 1h30    1 1 حقوق اإلنسان فً اإلسالم 
حقوق اإلنسان فً الدٌانات 

 السماوٌة 
          وحدة التعلٌم األفقٌة

          (إج)1و ت أ ف
 *  22h30 1h30    1 1 قانون المنظمات الدولٌة 

 * * 22h30  1h30   1 1 لؽة إنجلزٌة
   315h 16h30 4h30   20 30 1مجموع السداسً 

 
 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                                                                                                                  18

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                                         اي: ػٕٛاْ اٌّبعزش  
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 :السداسً الثانً- 2 
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 15
          وحدات التعلٌم األساسٌة    
          (إج) 1و ت أ 

األنظمة و اآللٌات الدولٌة لحماٌة 
 حقوق اإلنسان

67h30 3h 1h30   4 6 * * 

األنظمة و اآللٌات اإلقلٌمٌة لحماٌة 
 حقوق اإلنسان 

67h30 3h 1h30   4 6 * * 

          (إخ) 2و ت أ 
 *  45h 3h    4 6 نظرٌة العالقات الدولٌة   

 القانون الدولً لحماٌة البٌئة  
          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          (إج) 1و ت م 
 *  22h30 1h30    2 4 القانون الجنائً الدولً         
          (إخ) 2و ت م 

 *  22h30 1h30    2 4 القانون الدولً اإلقتصادي
 قانون اإلجراءات الجزائٌة   

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
          (إج )1و ت إ  

 *  22h30 1h30    1 1 القانون اإلجتماعً الدولً    
           (إخ)2و ت إ  

 *  22h30 1h30    1 1 القانون الدستوري 
القانون اإلداري و المإسسات 

 اإلدارٌة  
          وحدة التعلٌم األفقٌة

          (إج)1و ت أ ف
المإسسات الوطنٌة لحماٌة حقوق 

 اإلنسان  
22h30 1h30    1 1  * 

 * * 22h30  1h30   1 1 لؽة إنجلزٌة
   315h 16h30 4h30   20 30 2مجموع السداسً 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ                                         اي: ػٕٛاْ اٌّبعزش  
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 :  السداسً الثالث - 3

 

 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً  وحدة التعلٌم
 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم
 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 15

          وحدات التعلٌم األساسٌة    
          (إج) 1و ت أ 

المإسسات القضائٌة الجنائٌة 
 الدولٌة 

67h30 3h 1h30   4 6 * * 

 * * 67h30 3h 1h30   4 6 المنظمات ؼٌر الحكومٌة  
          (إخ) 2و ت أ 

 *  45h 3h    4 6 المنازعات الدولٌة   
 قانون المإسسات العقابٌة  

          وحدات التعلٌم المنهجٌة
          (إج) 1و ت م 

 *  22h30 1h30    2 4 منهجٌة البحث العلمً
          (إخ) 2و ت م 

 *  22h30 1h30    2 4 المنظمات الدولٌة الحكومٌة  
           التدخل اإلنسانً  

          وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
           (إج)1و ت إ  

 *  22h30 1h30    1 1 القانون الدبلوماسً 
          (إخ)2و ت إ  

 *  22h30 1h30    1 1 نظام تسلٌم المجرمٌن  
 مكافحة اإلرهاب الدولً 

          وحدة التعلٌم األفقٌة
          (إج)1و ت أ ف

 *  22h30 1h30    1 1  لؽة إنجلزٌة 
 * * 22h30  1h30   1 1 إعالم آلً

   315h 16h30 4h30   20 30 3مجموع السداسً 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 :السداسً الرابع - 4
 

  الحقوق والعلوم السٌاسٌة :المٌدان 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: التخصص
 
 
 

  متمثل فً مذكرة تناقش فً جلسة علنٌةبعمل شخصًتربص فً مإسسة ٌتوج 
 

الحجم الساعً  
 األسبوعً

 األرصدة المعامل

 العمل الشخصً
 (المذكرة )

8 10 18 

 6 3 4 تقنٌات إعداد المذكرة

 6 3 4 الورشات و الملتقٌات

 30 12 16 4مجموع السداسً 

 
 
 :حوصلة شاملة للتكوٌن-5

 
 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

742h30 67h30 135h 135h 405h محاضرة 

202h30 67h30   135h أعمال موجهة 

120h    120h ًعمل شخص 
(مذكرة  )  

60h   60h  تقنٌات إعداد المذكرة 

60h   60h  الورشات والملتقٌات 

1185h 135h 135h 255h 660h المجموع 

 األرصدة 72 36 6 6 120

 5 5 30 60 
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم

 
 
 

 
 
 
 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                       21

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III -بطاقات تنظٌم وحدات التعلٌم 

 ( بطاقة لكل وحدة تعلٌمٌة مٌرجى تصمً) 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 وحدات التعلٌم األساسٌة:عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: التخصص 
 األول: السداسً 

 
 

  سا135: محاضرة 
  سا45: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18: األساسٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 حقوق اإلنسان : 1المادة 
 6:  األرصدة
 4: المعامل 

 
 الحرٌات العامة : 2المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 القانون الدولً اإلنسانً : 3المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 قانون المجتمع الدولً : 4المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم متواصل   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 حقوق اإلنسان : 1المادة 
المعرفة الموسعة والمعمقة بؤحكام التصنٌفات - 

المختلفة لحقوق اإلنسان عبر أزمنة تارٌخٌة 
مختلفة ، و التً إعتبرها الفقه بؤنها تلك الحقوق 

المتؤصلة فٌنا و التً ال ٌمكن أن نعٌش بدونها مع 
دراسة تارٌخ نشؤة هذه الحقوق فً إطار المجتمع 

الدولً و من تم سنقوم بدرسة الوثائق الدولٌة 
 :التالٌة 

 

 وصف المواد
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان- 
العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة          - 

 و المدنٌة و البرتكوالن الدولٌان الملحقان به  
العهد الدولً الخاص بالحقوق اإلقتصادٌة       - 

 .و اإلجتماعٌة و الثقافٌة 
 المتعلق بنظام الشكاوى امام 1503اإلجراء - 

 .االمم المتحدة 
 .مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة - 
 

 

 الحرٌات العامة   : 2المادة 

ٌتضمن دراسة الحرٌات العامة داخل الدول و 
المنصوص علٌها فً أبواب خاصة فً إطار 
الدساتٌر الدولٌة وهً تلك الحقوق الدستورٌة 

 . المقدسة 
   القانون الدولً اإلنسانً :3المادة 

 ٌتضمن دراسة تعرٌؾ القانون الدولً اإلنسانً  
مع دراسة األحكام الواردة فً إتفاقٌات جنٌؾ و 

 الهاي 
    قانون المجتمع الدولً :4المادة 

ٌتضمن دراسة  تارٌخ نشؤة المجتمع الدولً من 
دول و منظمات دولٌة و ؼٌرها من  أشخاص 

 .القانون الدولً العام 
 

وصف المواد 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

  وحدات التعلٌم المنهجٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: التخصص 
 األول: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 8: المنهجٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 القانون الدولً العام  : 1المادة 
 4:  األرصدة
 2: المعامل 

 
 فلسفة القانون  : 2المادة 

 4:  األرصدة
 2: المعامل 

 
 القانون الجنائً  : 3المادة 

 4:  األرصدة 
 2: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

(متواصل أو امتحان)  امتحان كتابً  نوع التقٌٌم 

 القانون الدولً العام : 1المادة 
المعرفة الموسعة بمادة القانون الدولً العام عن 

 :طرٌق التطرق للعناصر التالٌة 
 خصائص القانون الدولً العام  -

 مصادر القانون الدولً العام  -

 أشخاص القانون الدولً العام  -

 قانون البحار  -

 أحكام المعاهدات الدولٌة  -
 

 وصف المواد
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 
 

  فلسفة القانون  :2 المادة 
ٌتضمن دراسة المذاهب و النظرٌات المختلفة 
بشؤن بحث أصل القانون و ؼاٌته سواء كانت 

مذاهب شكلٌة أو مذاهب موضوعٌة أو مذاهب 
 مختلطة 
 القانون الجنائً :  3المادة 

ٌتضمن دراسة سلوكات االفراد التً ٌعتبرها 
المشرع أفعال مجرمة سٌما التً تمس حٌاة 

األشخاص و حرٌاتهم االساسٌة و مدى تدخل 
المشرع بنصوص رادعة لحماٌة تلك الحقوق 

سواء ضد األفراد الطبٌعٌة أو المإسسات 
 النظامٌة  

   

 

وصف المواد 
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لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: التخصص 
 األول: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: االستكشافٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان  :1المادة 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 حقوق اإلنسان فً اإلسالم  : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
 حقوق اإلنسان فً الدٌانات السماوٌة   : 3المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان كتابً
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان: 1المادة 
ٌتضمن دراسة أنظمة الحماٌة الخاصة بحقوق 
اإلنسان داخل الدول ضد اإلنتهاكات المرتكبة 

 . بشتى أنواعها و أشكالها و مهما كان مرتكبوها 
 
 

 وصف المواد
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  حقوق اإلنسان فً اإلسالم  :2المادة 
ٌتضمن دراسة وضعٌة حقوق اإلنسان فً 

اإلسالم ، سواء بالنسبة للمسلمٌن أو األجانب 
الذٌن كانوا ٌعٌشون برفقة المسلمٌن أو بالنسبة 

للحقوق الجماعٌة أو الفردٌة ، الحقوق المدنٌة      
 .و السٌاسٌة أو الحقوق اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة 

 
 حقوق اإلنسان فً الدٌانات السماوٌة   3المادة 

ٌتضمن دراسة وضعٌة حقوق اإلنسان فً   
 :الدٌنات السماوٌة 

 عند الٌهود  -

 عند المسٌحٌٌن  -
 

 

وصف المواد 
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 وحدات التعلٌم األفقٌة:عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان:  التخصص 
 األول: السداسً 

 
 

 30 سا22: محاضرة 
 30 سا22: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: األفقٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 قانون المنظمات الدولٌة : 1المادة 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 لغة إنجلزٌة : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم متواصل   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 

 قانون المنظمات الدولٌة: 1المادة 
تتعلق بدراسة القواعد االساسٌة للمجتمع الدولً 

وتتصل بالبناء التنظٌمً لهذا المجتمع وتحكم 
وتنظم المنظمات والهٌئات الدولٌة المتنوعة التً 

تقوم بتسٌٌر المرافق والوظائؾ العامة الدولٌة 
المتنوعة والمتعددة والتً نذكر منها السٌاسً او 

االقتصادي او االجتماعً او الصحً او التعلٌمً 
او الثقافً او الحضاري او المتصلة بحقوق 

 االنسان

 لغة  إنجلٌزٌة: 2المادة 
التحكم فً اللؽة والمصطلحات القانونٌة باللؽة 

اإلنجلزٌة و التدرب على استعمال المراجع 
 . العلمٌة القانونٌة بهذه اللؽة 

 
  

 وصف المواد
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  األساسٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

  القانون الدولً لحقوق اإلنسان: التخصص 
 الثانً: السداسً 

 
 

  سا135: محاضرة 
  سا45: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18: األساسٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
لحماٌة  األنظمة و اآللٌات الدولٌة  : 1 المادة 

 حقوق اإلنسان
 6:  األرصدة
 4: المعامل 

 
لحماٌة  األنظمة و اآللٌات اإلقلٌمٌة :  2المادة 

 حقوق اإلنسان
 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 نظرٌة العالقات الدولٌة : 3المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 القانون الدولً لحماٌة البٌئة : 3المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم متواصل   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

لحماٌة  األنظمة و اآللٌات الدولٌة :  1المادة 
 حقوق اإلنسان

ٌتضمن دراسة أهم األنظمة الدولٌة المتعلقة 
بتحقٌق الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان و اآللٌات 
الدولٌة المخصصة للسهر على تنفٌذ أحكامها و 
معاقبة مخالفٌها سواء كان ذلك فً إطار االمم 

  المتحدة أو فً إطار اإلتفاقٌات الدولٌة الجماعٌة  
    

 وصف المواد
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لحماٌة  األنظمة و اآللٌات اإلقلٌمٌة :  2المادة 
 حقوق اإلنسان

ٌتضمن دراسة أهم األنظمة اإلقلٌمٌة المتعلقة 
بتحقٌق حماٌة حقوق اإلنسان و اآللٌات 

المخصصة للسهر على تنفٌذ أحكامها و معاقبة 
مخالفٌها سواء كان ذلك فً إطار النظام األوربً 

 أو األمرٌكً أو اإلفرٌقً او الهلسنكً أو العربً   
 

  نظرٌة العالقات الدولٌة  :3المادة 
تشمل العالقات الدولٌة جمٌع الروابط والعوامل    

المتفاعلة بٌن القوى المحركة للمجتمع الدولً 
 .والتً تتعدى بآثارها حدود الدولة الواحدة

برزت هذه العالقات بوصفها ظاهرة      فقد 
اجتماعٌة ضمن تطور المجتمعات البشرٌة، 

خت على أنها علٌم مستقلٌّ عندما اعترفت  وترسَّ
بعض الدول األوربٌة بؤهمٌتها مادًة متمٌزة بٌن 

وقد اتبع الباحثون فً . العلوم االجتماعٌة األخرى
دراساتهم للعالقات الدولٌة مناهج وأسالٌب 

متعددة، تبرز االرتباط الوثٌق لهذا العلم بفروع 
المعرفة األخرى، التً تهتم أٌضاً بدراسة بعض 
الظواهر الدولٌة وبٌان عناصر القوة والضعؾ 

فٌها، وأشهرها تلك التً تعتمد على علوم التارٌخ 
.  والسٌاسة والقانون الدولً

 
 القانون الدولً لحماٌة البٌئة  :4المادة 

ٌعتبر قانون البٌئة أحد فروع القانون الدولً العام 
ي ٌهتم بحماٌة البٌئة بمختلؾ جوانبها ، وٌمكن لذا

اجمال المواضٌع التً ٌهتم بها القانون الدولً 
ـ منع تلوث المٌاه البحرٌة : البٌئً فً ما ٌلً 

وتوفٌر الحماٌة واالستخدام المعقول لثروات 
واالحٌاء البحرٌة ـ حماٌة المحٌط الجوي من 

ـ حماٌة النباتات والؽابات والحٌوانات .التلوث 
 .ـ حماٌة المخلوقات الفرٌدة .البرٌة 

وانطالقا مما سبق ٌمكن تعرٌؾ القانون الدولً 
مجموعة قواعد ومبادئ القانون :"للبٌئة بؤنه 

الدولً التً تنظم نشاط الدول فً مجال منع 
وتقلٌل االضرار المختلفة التً تنتج عن مصادر 

مختلفة للمحٌط البٌئً  
 

وصؾ المواد 
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  المنهجٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان  : التخصص 
 الثانً: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 8: المنهجٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 القانون الجنائً الدولً : 1المادة 
 4:  األرصدة
 2: المعامل 

 
 القانون الدولً اإلقتصادي : 2المادة 

 4:  األرصدة 
 2: المعامل 

 
 قانون اإلجراءات الجزائٌة : 3المادة 

 4:  األرصدة 
 2: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

(متواصل أو امتحان) امتحان كتابً  نوع التقٌٌم 
 القانون الجنائً الدولً :  1المادة 

 ٌتضمن دراسة  
ٌعرؾ بعض الفقهاء القانون الجنائى الدولى بؤنه 

ذلك الفرع من النظام القانونى الدولى الذى " 
ٌمثل أحد السبل المستخدمة لتحقٌق درجة عالٌة 

من التوافق واالنسجام مع أهداؾ المجتمع الدولى 
فى منع الجرٌمة والحفاظ على المجتمع وتقوٌم 

المنحرفٌن لوقاٌته ، وتحقٌق المصالح العلٌا 
للمجتمع الدولى ، حٌث ٌعتبر القانون الجنائى 

الدولى ثمرة تقارب الجوانب الدولٌة فى القانون 
الجنائى الوطنى ، والجوانب الجنائٌة فى القانون 

 الدولى

مضمون الحماٌة فى القانون الجنائى الدولى هو و 

 وصؾ المواد
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حماٌة اإلنسان من الجرائم ذات الطابع الدولى ، 
وبالتالى فهى تجد مصدرها فى القواعد العرفٌة 
وقواعد المعاهدات، وهكذا ٌلتقى القانونان معاً 

حٌث أن القانون اإلنسانى الدولى ٌجد مصدره فى 
ذات القواعد ، وبالتالى فالمصب واحد لالثنٌن 

 .وهو القانون الدولى العام

 
 

 
 

  القانون الدولً اإلقتصادي  :2المادة 
الدولً االقتصادي  مجموعة  القانون ٌتضمن   

المبادئ والقواعد القانونٌة القابلة للتطبٌق على 
العالقات الدولٌة االقتصادٌة، والتً تحكم تنقالت 

األشخاص واستثماراتهم والتجارة الدولٌة لألموال 
أي إن هذا ،والخدمات وتموٌل هذه النشاطات

ٌنظم إقامة عناصر اإلنتاج على األرض  القانون
الوطنٌة من أشخاص وأموال آتٌة من الخارج، 

بما فً ذلك التبادالت التً تتم بٌن المجاالت 
االقتصادٌة الوطنٌة المختلفة، تحقٌقاً لمبدأ تمتٌن 

 بهدؾ تحقٌق نوع التعاون االقتصادي بٌن األمم
 .من العدالة اإلقتصادٌة بٌن الشعوب

 
 قانون اإلجراءات الجزائٌة  :3المادة 

  ٔٗػٍٝ أ٠ؼش٠ف لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغٕبئ١خ   

اٌمٛاػذ اٌزٟ رٕظُ ع١ش اٌذػٜٛ ِٓ ِغّٛػخ 

اٌغٕبئ١خ إٌبشئخ ِٓ اٌٛالؼخ اإلعشا١ِخ ِٕز ٌؾظخ 

ؽزٝ ٠ظذس ؽىُ ثبد  ٚرغزّش إسرىبة اٌغش٠ّخ 

  . و١ف١خ رٕف١ز ٘زا اٌؾىُرج١ٓ وزٌه ٚؽٌٛٙب 

أْ لبْٔٛ اإلعشاءاد  ٠ٚغزفبد ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف 

وشح اٌذػٜٛ ثبػزجبس٘ب اٌٛع١ٍخ  ف٠ٕظُصائ١خ اٌظ

 ٚ أعب١ٌجِٗفَٙٛ اإلصجبد ٚ اٌمب١ٔٛٔخ اللزؼبء اٌؾك 

 

 
 

وصف المواد 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
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  االستكشافٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان  : التخصص 
 الثانً: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: االستكشافٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 القانون اإلجتماعً الدولً : 1المادة 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 القانون الدستوري : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
القانون اإلداري و المؤسسات  : 3المادة 

 اإلدارٌة 
 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان كتابً
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 القانون اإلجتماعً الدولً : 1المادة 
ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رٕظُ ٘ٛ 

ػاللبد اٌؼًّ اٌزجؼٟ اٌّبعٛس ٚاٌزب١ِٕبد 

ِٕٚٗ ٠ّىٓ اعزٕزبط رؼش٠ك ٌٍمبْٔٛ  (االعزّبػ١خ

االعزّبػٟ اد ٘ٛ ِغّٛع اٌمٛاػذ اٌزٟ رٕظُ 

ػاللبد اٌشغً اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ اٌزٟ رٕشب ث١ٓ 

اٌّشغ١ٍٓ اٌخظٛط١ْٛ ِٚٓ فٟ ؽىُّٙ ٚث١ٓ 

االعشاء اٌذ٠ٓ ٠ؼٍّْٛ رؾذ اششافُٙ ٚرٛع١ُٙٙ 

ٔظ١ش اعش ٚوذٌه اٌمٛاػذ اٌزٟ رؾىُ اٌؼّبْ 

االعزّبػٟ ٠ٚغزخٍض ِٓ اٌزؼش٠ف اٌّظطٍؾبد 

لبْٔٛ اٌشغً اٚ لبْٔٛ اٌؼًّ ؽغت - ا :اٌزب١ٌخ

 . أٚ اٌغشث١خثؼغ اٌذٚي اٌؼشث١خ

 وصف المواد
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   القاوون الذستوري: 2اٌّبدح 

اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٘ٛ اٌمبْٔٛ األعبعٟ أٚ  

ِغّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ األعبع١خ اٌزٟ ٠زُ 

ثّمزؼب٘ب رٕظ١ُ اٌذٌٚخ ِّٚبسعخ اٌؾىُ ف١ٙب، 

ٚاٌزٟ رٛػؼ عٍطبد اٌؾىِٛخ، فؼال ػٓ ؽمٛق 

ٚٚاعجبد اٌّٛاؽ١ٕٓ ٠ٚزخز اٌذعزٛس فٟ رٕظ١ُ 

اٌجٍذاْ شىً ٚص١مخ ِىزٛثخ ِٚؾذدح ، وّب أٔٗ 

٠زأٌف ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األػشاف ٚاٌزمب١ٌذ 

اٌّظؾٛثخ ثغٍغٍخ ِٓ اٌزشش٠ؼبد وّب ٠ؾذس فٟ 

ٕٚ٘بن ِؼب١٠ش ٌزؼش٠ف اٌمبْٔٛ . ثش٠طب١ٔب

اٌذعزٛسٞ، اٌّؼ١بس اٌشىٍٟ ٚ٘ٛ ٠ؼزّذ ثظفخ 

أعبع١خ ػٍٝ اٌشىً اٌخبسعٟ ٌٍذعزٛس أٚ اٌغٙخ 

اٌزٟ أطذسرٗ ٚاٌّؼ١بس اٌّٛػٛػٟ اٌزٞ ٠ؼزّذ 

ػٍٝ ِؼّْٛ اٌمبػذح أٚ ِٛػٛػٙب ، ِٚٓ صُ 

فئرا ٔظشٔب إٌٝ اٌذعزٛس فٟ ظً اٌّؼ١بس اٌشىٍٟ 

فٙٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ 

أْ رٛػغ أٚ رؼذي إال ثؼذ إرجبع إعشاءاد خبطخ 

رخزٍف ػٓ إعشاءاد ٚػغ ٚرؼذ٠ً اٌمبْٔٛ 

أِب اٌذعزٛس فٟ ظً اٌّؼ١بس اٌّٛػٛػٟ . اٌؼبدٞ

ف١مظذ ثٗ ِغّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رٕظُ 

ِضاٌٚخ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌذٌٚخ فزٕظُ شىً 

اٌذٌٚخ اٌخبسعٟ ٚاٌغٍطبد اٌّخزٍفخ ف١ٙب 

ٚٚظ١فخ وً ِٕٙب ٚاٌؼاللبد ف١ّب ث١ّٕٙب، وّب أٔٙب 

رج١ٓ ِب ٠فزشع أْ رمَٛ ثٗ اٌؾىِٛخ ِٚب ال 

٠ٕجغٟ أْ رمَٛ ثٗ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ، ثبإلػبفخ إٌٝ 

اٌّؼ١بس اٌٍغٛٞ اٌّغزٕذ ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ 

الططالػ اٌذعزٛس ٚاٌّؼ١بس اٌٍغٛٞ فٟ رؼش٠ف 

اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ اٌزٞ ٠ٛعغ ٔطبلٗ ِٚغبٌٗ 

٠ٚغؼٍٗ ٠طغٝ ػٍٝ ِغبالد اعزمشد اٌذساعبد 

اٌغبِؼ١خ ٚاٌؼشف ػٍٝ عؼٍٙب خبطخ ثفشٚع 

 .اٌمبْٔٛ األخشٜ

 

  القاوون اإلداري والمؤسسات اإلدارية: 3اٌّبدح 

, ٘ٛ فشع ِٓ فشٚع اٌمبْٔٛ اٌؼبَ اٌذاخٍٟ

ٚاٌّىْٛ ِٓ ِغّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ إٌّظّخ 

ألػّبي اٌغٍطخ اإلداس٠خ ٚاٌزٟ رغّٝ أ٠ؼب 

ٚطف اٌّٛاد 
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إْ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ . اإلداسحاٌؼبِخ

اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ إٌّظّخ ألػّبي اٌغٍطخ 

اإلداس٠خ أٚ اإلداسح اٌؼبِخ أٞ أٗ لبْٔٛ اٌغٍطخ 

أٚ ثّؼٕٝ آخش ٘ٛ , اإلداس٠خ أٚ اإلداسح اٌؼبِخ

اٌمبْٔٛ إٌّظُ ٌٕشبؽ اٌغٍطبد اإلداس٠خ ٚٚعبئٍٙب 

. اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ ٚرٕظ١ّبرٙب اإلداس٠خ

فبٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٠ٕطجك ػٍٝ ا١ٌٙئبد ٚاٌّشافك 

اإلداس٠خ اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ ػٕذ ِّبسعزٙب 

ألٔشطزٙب اٌّزّضٍخ فٟ اٌؼجؾ اإلداسٞ ٌزؾم١ك 

إٌظبَ اٌؼبَ ٚإداسح اٌّشافك اٌؼبِخ إلشجبع 

  .االؽز١بعبد اٌؼبِخ ألفشاد اٌّغزّغ

ٚرؼًّ اٌغٍطبد اإلداس٠خ ٌزؾم١ك أغشاػٙب 

ثٛعبئً ِزؼذدح ِٕٙب لب١ٔٛٔخ ٟٚ٘ اٌمشاساد 

ٚاٌؼمٛد اإلداس٠خ ٚٚعبئً ِبد٠خ ٟٚ٘ أِٛاي 

ٚٚعبئً ثشش٠خ ٟٚ٘ , اٌذٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ

إرا أػّبي اٌغٍطخ اٌؼبِخ أٚ . اٌّٛظف١ٓ اٌؼ١١ِّٛٓ

اإلداسح اٌؼبِخ اٌّؾىِٛخ ثمٛاػذ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ 

رذخً فٟ إؽبس اٌٛظ١فخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍذٌٚخ ٌٚٙب 

ٚا٢خش ِبدٞ , (شىٍٟ)أؽذاّ٘ب ػؼٛٞ , ِؼ١ٕبْ

  ( .ِٛػٛػٟ)
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  األفقٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : التخصص 
 الثانً: السداسً 

 
 

 30 سا22: محاضرة 
 30 سا22: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: األفقٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
المؤسسات الوطنٌة لحماٌة حقوق  : 1 المادة 

 اإلنسان 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 لغة إنجلزٌة : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم متواصل   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 المؤسسات الوطنٌة لحماٌة حقوق: 1المادة 
تتعلق بدراسة  عمل و صالحٌات المإسسات 
الوطنٌة لحقوق اإلنسان و مدى مساهمتها فً 

ترقٌة و تعزٌز حقوق الؽنسان داخل الدولة 
وبعدها سنؤخذ نموذج الجزائر و ندرس 

المإسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان بالجزائر و 
طرق إنشائها و التمثٌل الوظٌفً بها و هذا 

 :كالتالً 
  سابقا–المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان  -

اللجنة اإلستشارٌة لترقٌة و تعزٌز إحترام  -
 .  حالٌا –حقوق اإلنسان 

 لغة إنجلزٌة: 2المادة 
 التحكم فً اللؽة والمصطلحات القانونٌة باللؽة 

اإلنجلزٌة و التدرب على استعمال المراجع 
 . العلمٌة القانونٌة بهذه اللؽة 

 
 
  

 وصف المواد
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  األساسٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : التخصص 
 الثالث: السداسً 

 
 

  سا135: محاضرة 
  سا45: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18: األساسٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 المؤسسات القضائٌة الجنائٌة الدولٌة : 1المادة 
 6:  األرصدة
 4: المعامل 

 
 المنظمات غٌر الحكومٌة : 2المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 المنازعات الدولٌة : 3المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 
 قانون المؤسسات العقابٌة : 3المادة 

 6:  األرصدة 
 4: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم متواصل   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 المؤسسات القضائٌة الجنائٌة الدولٌة  :1المادة 
ٌتضمن دراسة جملة من المإسسات القضائٌة 

الجنائٌة الدولٌة من حٌث طرق اإلنشاء ، األولوٌة 
بٌنها و بٌن القضاء الوطنً ، اإلختصاص و 

اإلجراءات الخاصة بالمتابعة و المحاكمة وطرق 
الطعن و من تم طرق تنفٌذ العقوبات و من هذه 

 :المإسسات القضائٌة التً سٌتم دراستها 
 محكمة نورمبورغ -

 محكمة طوكٌو  -

 وصؾ المواد
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 محكمة ٌوؼوسالفٌا  -

 محكمة روندا -

المحكمة الجنائٌة الدولٌة المنشؤة بموجب  -
  . 17/07/1998إتفاقٌة روما فً 

 
 

 
 

 المنظمات غٌر الحكومٌة : 2لمادة ا
تلعب المنظمات ؼٌر حكومٌة دوراً مهماً فً  

مجال حقوق االنسان ، من خالل مراقبتها 
وتوثٌقها لالنتهاكات الواقعه على حقوق االنسان  

ومن خالل المداخالت التً تقوم بها لدى 
السلطات المعنٌة ولدى الرأي العام المحلً 

والدولً بهدؾ وضع حد لهذه االنتهاكات ، فهً 
تقوم بدور المراقب الحارس الؽٌور على حقوق 

المجتمع وافرادة من تصرفات جائره ، وهً تبذل 
كل جهد فً الدفاع عن كل فرد فً المجتمع وفق 
حقوقة المعترؾ بها ، هذا اضافة الى مساهمتها 

فً النضال من اجل توسٌع دائرة الحقوق المحمٌة 
وتعرٌفها بدقة ومن أجل وضع اآللٌات القانونٌة 
لضمانها على أرض الواقع ورفع مستوى وعً 

 ، و بالتالً سندرس مفهوم هذه المجتمع بها
المنظمات ، خصائصها ، أنواعها ، مهامها ، 

طرق إنشائها ،عملها فً المجال اإلنسانً سواء 
 أثناء السلم او الحرب

  
    المنازعات الدولٌة :3المادة 

 هناك من عرؾ النزاع بؤنه انهٌار أو تعطل فً 
النظام االجتماعً والسٌاسً القائم دون أن 

ٌصحبه بالضرورة بروز نظام بدٌل كما كان فً 
وتحدث آخرون عن مفهوم . الصومال وقبله لبنان

النزاع من خالل تحدٌد الظروؾ الموضوعٌة 
لبروزه، فٌوجد النزاع عندما تالحظ مجموعتان 
أو مجموعات أن مصالحها متناقضة أو التعبٌر 
عن مواقفها أصبح ٌتم بعدائٌة أو تحاول تحقٌق 

أهدافها بؤعمال تإدي إلى اإلضرار بالمجموعات 
وقد تكون هذه المجموعات أفرادا أو . األخرى

 .مجموعات صؽٌرة أو كبٌرة

وصف المواد 
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حددت بعض الدراسات العناصر المتنازع علٌها 
 :فً التالً

األقالٌم والمال : الموارد أو الثروة، مثل .1
ومصادر الطاقة والؽذاء، وكٌفٌة توزٌع 

  .تلك الموارد

السلطة إذ ٌتم التنازع بشؤن كٌفٌة تقسٌم  .2
آلٌات الحكم والمشاركة السٌاسٌة فً 

  .عملٌة صناعة القرار

الهوٌة وتتعلق بالمجموعات الثقافٌة  .3
  .واالجتماعٌة والسٌاسٌة

األوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة، ومنها  .4
مدى شعور الناس بؤنهم ٌعاملون باحترام 

وتقدٌر وأن حكومتهم تحافظ على 
  .تقالٌدهم االجتماعٌة

القٌم وخاصة تلك المتمثلة فً أنظمة  .5
  الحكومة والدٌن واألٌدٌولوجٌة

وعلٌه سنقوم بإبراز من خالل هذه المادة مفاهٌم 
النزاع الدولً وطرق حله سلمٌا لتفادي 

اإلنتهاكات الدولٌة لحقوق اإلنسان من خالل 
تفادي النزاعات المسلحة سواء كانت ذلت طابع 

 .داخلً أو دولً 
  قانون المؤسسات العقابٌة  :4المادة 

  

تعد العقوبة هً الجزاء الذي ٌتبع تجرٌم سلوك 
معٌن ٌمنع األفراد من إتٌانه، وهً بذلك جزء هام 

من نظام قانونً متكامل ٌنطلق من الرؼبة 
الجماعٌة فً إضفاء الحماٌة لألفراد بمنع 

سلوكات معٌنة وترتٌب جزاءات لألفراد الذٌن 
ٌخالفون هذا المنع، هذه العقوبة التً تختلؾ 

باختالؾ نوع الجرٌمة التً ارتكبت، وقد كانت 
العقوبة فً العصور القدٌمة تقتصر فقط على 

العقوبات البدنٌة تؤتً فً مقدمتها عقوبة اإلعدام، 
أو الشنق، او بتر أحد األعضاء، إال انه وبتطور 
المجتمعات ظهرت إلى الوجود العقوبات السالبة 
للحرٌة والعقوبات المالٌة كالؽرامة والمصادرة 

وؼٌرها من العقوبات األخرى، وكان الهدؾ من 
تطبٌق العقوبة السالبة للحرٌة هو تحقٌق اإلٌالم 

او باألحرى اإلنتقام من المجرم، إالّ أنه تم 
استبعاد فكرة اإلنتقام و التً تعد ولٌدة للسلوك 
اإلنسانً البدائً الجاهل متمثلة فً عدة صور 
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كالرمً فً النهر أو الشنق او الضرب حتى 
الموت، حٌث اتسمت بالطابع الوحشً، ثم 

تطورت العقوبة لتصبح وسٌلة لتهذٌب المجرم 
 وإصالحه و تؤهٌله

وبصدور اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان      
 والعهد الدولً الخاص بالحقوق 1948سنة 

 من 10اإلقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌما المادة 
العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة 

التً نصت على ضرورة معاملة األشخاص 
المحرومٌن من حرٌتهم فً إطار الكرامة 

اإلنسانٌة بمعنى الحث على أنسنة السجون، وهذا 
ما جاءت به قواعد الحد األدنى لمعاملة المساجٌن 

 وهً القواعد التً صادق 30/08/1955فً 
علٌها المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً لألمم 

: المتحدة فً الدورة المنعقدة فً جونٌؾ بتارٌخ 
31/07/1957 . 

 تم وضع مجموعة المبادئ 1988وفً سنة       
المتعلقة بحماٌة جمٌع االشخاص الذٌن ٌتعرضون 
ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن، أما فً 

 14/12/1990:  وبالتحدٌد فً 1990سنة 
وضعت المبادئ األساسٌة لمعاملة السجناء، وهً 
مجموع المبادئ والقواعد التً استند إلٌها المشرع 

الجزائري فً سّنه لقانون تنظٌم السجون وإعادة 
 72/02تربٌة المساجٌن بموجب األمر رقم 

لذلك صدر قانون   ،.10/02/1972الصادر فً 
 لٌتضمن قانون 2005 فٌفري 06 فً 05/04

تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعً 
للمحبوسٌن، حٌث جاء بسٌاسة عقابٌة جدٌدة 

تتضمن العدٌد من الضمانات والحقوق التً ٌتمتع 
 .بها المحبوس داخل المإسسة العقابٌة

باإلضافة إلى تدعٌم الدور الفعال الذي تقوم به 
المإسسات العقابٌة، باعتبارها األداة أو الجهاز 
الذي تتجسد بواسطته األهداؾ الجدٌدة للسٌاسة 

 . العقابٌة
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  المنهجٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان :  التخصص 
 الثالث: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 8: المنهجٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 منهجٌة البحث العلمً : 1المادة 
 4:  األرصدة
 2: المعامل 

 
 المنظمات الدولٌة الحكومٌة : 2المادة 

 4:  األرصدة 
 2: المعامل 

 
 التدخل اإلنسانً  : 3المادة 

 4:  األرصدة 
 2: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان كتابً
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

 منهجٌة البحث العلمً  : 1المادة 
  

المنهج فً اللؽة العربٌة هو الطرٌق الواضح      
الّذي ال ٌتٌه سالكه، بل ٌصل إلى ؼاٌته من ورائه 

: ٌمكننا القول،وعلٌه مباشرة، بال التواء وال تعرج
إّن المنهج هو الطرٌق الماّدي المعروؾ أو هو ب

الطرٌق المعنوي الواضح الّذي ٌتّم االنطالق فٌه 
من نقطة البدء إلى نقطة الختام، من أجل إنجاز 

ٌّن  .عمٍل مع

المنهج هو عبارة عن محتوى علمً أو     ؾ
فكري أو نظري بحت، ٌعنً هو مجموعة أفكار، 
تعٌننا إلى الوصول ألفكار جدٌدة، أو نبرهن بها 

 وصف المواد
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 على أفكارنا الجدٌدة، وال شّك أّن هذا قصر
للمنهج على نطاق جزئً من عملٌة البحث، ألن 
اً باألفكار والثمرات العلمٌة التً  ٌّ البحث لٌس معن

ٌصل إلٌها الباحث فقط، وإنما ٌدور محور 
اهتمامه على كل األعمال والنشاطات التً ٌقوم 
بها الباحث، منذ أن زرَعت فً نفسه الرؼبة فً 
ٌّنة، وإلى أن ٌتسّنى له  معرفة حقٌقة ظاهرة مع

تحقٌق هذه المعرفة، عبر خطوات ومراحل 
ٌّنة ٌكتسبها شٌئا  مختلفة، وبتوظٌؾ خبرات مع
ٌُعد  فشٌئا من خالل ممارسته العلمٌة، وإلى أن 

 .تقرٌرا ٌشمل كل أنواع الّنشاط التً قام بها

وعلٌه سٌتعلم الطالب من خالل هذه المادة كٌفٌة 
إعداد الرسائل الجامعٌة من خالل مناهج البحث 

 العلمٌة المختلفة
 

 

  المنظمات الدولٌة الحكومٌة  :2المادة 

المنظمة الدولٌة هً كائن قانونً أو وحدة قانونٌة 
تضم مجموعة من الدول ، ٌنشؤ من خالل اتفاق 

دولً و ٌتكون من أجهزة او فروع دائمة  وٌتمتع 
بارادة ذاتٌة مستقلة فً مواجهة الدول المكونة له 
،وذلك بقصد رعاٌة بعض المصالح المشتركة او 

والمنظمات الدولٌة هً  .تحقٌق أهداؾ معٌنة
مناط اهتمام قانون المنظمات الدولٌة او قانون 
التنظٌم الدولً وهو احد فروع القانون الدولً 

كل اهتمامه بالمنظمات  الذي ٌنصب
 لحكومٌةاالدولٌة

 

وتتمٌز المنظمات الدولٌة الحكومٌة بؤنها    
تتكون من دول ذات سٌادة وذلك بموجب معاهدة 

او اتفاق دولً متعدد األطراؾ ، وأن لها كٌانا 
دائما ومستمرا، وانها تملك الشخصٌة القانونٌة 

المستقلة بمعنى االرادة الذاتٌة المستقلة عن 
ومن ثم تختلؾ .ارادات اعضاءها انفرادٌا

المنظمة الدولٌة عن المإتمر الدولً ذلك ان 
االخٌر الٌتمتع بارادة ذاتٌة منفصلة عن الدول 

تلزم القرارات  المكونة له او المشتركة فٌه وال
الصادرة عنه اال الدول التً وافقت علٌها خالفا 

 .للمنظمة التً تلزم االعضاء بقراراتها

 

وصف المواد 
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 : ٌتضمن دراسة هذه المادة على المحاور التالٌة 

القواعد القانونٌة التً تحكم نشؤة وعمل  -
 المنظمات الدولٌة

دستور  أي القانون االساسً للمنظمة  -
 المنظمة

 ةلمصادر القانونٌة المشتقة للمنظمات الدولًا -

المصادر القانونٌة العامة التً تحكم العالقات  -
الدولٌة وتصلح للتطبٌق على المنظمات 

 الدولٌة

أجهزة  ،الهٌكل القانونً للمنظمات الدولٌة  -
 المنظمة

 الموظفون الدولٌون  ،أعضاء المنظمة 

 وظائؾ المنظمات الدولٌة -

 أهداؾ المنظمات الدولٌة   -

 تارٌخ المنظمات الدولٌة  -

 مراحل تطور المنظمات الدولٌة  -

 أنواع المنظمات الدولٌة وتصنٌفها  -

 الشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة  -

  
 التدخل اإلنسانً :  3المادة 

لٌست جدٌدة فى " التدخل اإلنسانً"ظاهرة   
العالقات الدولٌة، ولكنها أصبحت بارزة وممٌزة 
بصورة كبٌرة بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز 
النظام الدولى الجدٌد الذى تهٌمن علٌه الوالٌات 
المتحدة األمرٌكٌة، إذ نتج عن سقوط المنظومة 
االشتراكٌة تفشى الصراعات الداخلٌة فى الكثٌر 
من الدول مما أدى إلى انتشار العدٌد من المظالم 

والحروب والصراعات الداخلٌة واإلقلٌمٌة 
وخاصة ما ٌتعلق بالعرقٌات، ففرض هذا على 
الدول والمنظمات الدولٌة مبرر التدخل لحماٌة 

هذه األقلٌات تحت مسوؼات حماٌة حقوق 
اإلنسان وحماٌة األقلٌات وتقدٌم المساعدة 

اإلنسانٌة 

ٌشتمل التدخل اإلنسانى على المساعدة اإلنسانٌة 
والتدخل العسكرى بشقٌه السلمى والحربً، وٌتم 

ذلك فى الؽالب تحت ؼطاء قانونى من األمم 
المتحدة، ولكن ذلك ٌتعارض فى بعض جوانبه 
مع مفاهٌم ثابتة فى القانون الدولى والعالقات 
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الدولٌة مثل مفهوم السٌادة وعدم التدخل فى 
شإون الدول المستقلة المنصوص علٌها فى 

مٌثاق هٌئة األمم المتحدة و من خالل هذه المادة 
 :سنتطرق إلى المحاور التالٌة 

ِجشساد اٌزذخً اإلٔغبٟٔ  -

اٌزذخً اإلٔغبٟٔ  ٌّٛػٛع اإلرغب٘بد اٌّؤ٠ذح -

 اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ٌّٛػٛع اإلرغب٘بد اٌّؼبسػخ -

 اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ٚفىشح اٌغ١بدح -

  اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ػٓ ؽش٠ك اٌمٛح اٌّغٍؾخ -
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  االستكشافٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان :  التخصص 
 الثالث: السداسً 

 
 

  سا45: محاضرة 
 : أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: االستكشافٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 القانون الدبلوماسً : 1المادة 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 نظام تسلٌم المجرمٌن : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
 مكافحة اإلرهاب الدولً : 3المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

(متواصل أو امتحان) امتحان كتابً  نوع التقٌٌم 

 القانون الدبلوماسً :  1لمادة 
   

لقانون الدبلوماسً هو جزء من القانون الدولً ا
وان هذا الجزء ٌتناول األحكام الخاصة بالتمثٌل 

الدبلوماسً والمفاوضات بٌن الدول والمفاوضٌن 
وحقوقهم وامتٌازاتهم والمعاهدات واالتفاقٌات 
التً تتم بٌن الدول واذا كان ما تقدم ٌشكل لنا 
الناحٌة العامة للقانون الدبلوماسً فهناك الى 

جانب ذلك ناحٌة خاصة بكل دولة تستمد أحكامها 
من تشرٌعها الوطنً ومن نظمها وتقالٌدها وقد 
 .تختلؾ بذلك فً تفصٌالتها من دولة الى اخرى

وٌعرؾ القانون الدبلوماسً بؤنه فرع من فروع 
القانون الدولً العام الذي ٌضم القواعد القانونٌة 
التً تهتم بتنظٌم العالقات السلمٌة بٌن اشخاص 

 وصف المواد
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 (برادٌه فودبرٌه)القانون الدولً العام وٌعرفه 
بذلك الفرع من القانون الدولً الذي ٌتناول بصفة 

بٌنما ،خاصة تنسٌق العالقات الخارجٌة للدول
ٌعرفه جنٌه فرع من القانون الدولً العام الذي 
ٌهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنٌن العالقات 

الخارجٌة للدول وصٌػ تمثٌلها فً الخارج وادارة 
. الشإون الدولٌة وطرٌقة قٌادة المفاوضات

وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسً التً ٌستقً 
منها القانون الدبلوماسً أحكامه وقوانٌنه والتً 

. ٌمكن اٌجازها باآلتً
  العرؾ -

المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة  -
 آراء فقهاء القانون الدولً والدبلوماسً -

 قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولٌة -

واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة  المإتمرات -
 بالدبلوماسٌة

 الجهود الرسمٌة والخاصة -

 

 
 

  نظام تسلٌم المجرمٌن  :2المادة 
 التسلٌم هو تخلً الدولة عن أي شخص متواجد  

فً إقلٌمها الى دولة أخرى ، ٌكون مالحقاً او 
، طلب هده األخٌرة على فٌها وذلك بناء  محكوما

ٌنطبق على هذا المفهوم كل من عبارات التسلٌم و
. ونقل األشخاص أاالسترداد  ،

كما ٌعتبر  نظام تسلٌم المجرمٌن إجراء من 
إجراءات التعاون القضائً الدولً تقوم بموجبه 

بتسلٌم  (الدولة المطلوب إلٌها  )إحدى الدول 
شخص متواجد على إقلٌمها إلى دولة أخرى أو 

إما  (الجهة الطالبة  )إلى جهة قضائٌة دولٌة 
بهدؾ محاكمته عن جرٌمة أتهم بإرتكابها و إما 
ألجل تنفٌذ حكم اإلدانة الصادر ضده من محاكم 

وعلٌه سنقوم من . هذه الدولة أو المحكمة الدولٌة 
 :خالل هذه المادة بإبراز المحاور التالٌة 

 مفهوم التسلٌم -

 معاٌٌر الطبٌعة القضائٌة للتسلٌم -

 المصادر القانونٌة لنظام التسلٌم -

 الشروط الواجب توفرها إلعمال نظام التسلٌم -

 موانع نظام تسلٌم المجرمٌن -

-  

وصف المواد 
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 مكافحة اإلرهاب الدولً  :  3المادة 
  

فالجرٌمه التً ترتكب بحق االنسانٌة فً القانون 
الدولً هـً الجرائم التً تتمثل فً انتهاك حقوق 

, والتً تعرؾ الٌوم بحقوق الجٌل االول  البشر
 تلك الحقوق تتجاوز مسـتوى الفقه وهً فً رأي 

كونها مجرد حقوق اســاسٌة ٌتمتع بها البشـر 
اذ  , نتٌجة االتصال االجتماعـً بٌن الدولة والفرد

ٌمكن التــنازل  انها تشكل حقوق االفراد التً ال
عنها والتً وهبتها الطبٌعه وبالتالً فانها تإلؾ 

ضد ما ٌسمى شكل القوانٌن التً تعرؾ بالحجج 
 بالجرائم الدولٌة 

ان : فٌن  اوالهما نفالجرائم الدولٌه تتصؾ بص   
الفعل ٌخالؾ القٌم االنسانٌه المسـتقر علٌها لدى 

لمصلحة " او ٌسـبب ضررا, المجتمع الدولً 
ان ارتكاب ":  ثانٌا, مشـتركه للمجتمع الدولـً 

هذه االفعال قد ٌسبب خطرا على المجتمع الدولً 
، ومن اخطر  " او ٌخل باالمن اوالسلم الدولٌٌن

 " .جرٌمة اإلرهاب الدولً" هذه الجرائم الدولٌة 

ن االرهـاب الذي هــو موضع اهتمام جنائً     إ
دولــً ٌقصد منه خلق حالة من الخوؾ والرعب 

فً ذهن الجمهور او شرٌحه منه وانما هو 
ذلك العنؾ الذي ٌكون الباعث على "  حصرا

" اٌدٌولوجٌا" او عقائدٌا" ارتكابه سٌاسٌا
٠ّىٓ رؼش٠ف إعشاءاد ِىبفؾخ اإلس٘بة ثأٔٙب 

رٍه اٌزطج١مبد ٚاٌزىز١ىبد ٚاٌزم١ٕبد 

 اٌؾىِٛبد تعتمدها اٌزٟ ،ٚاالعزشار١غ١بد

ٚاٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٚإداساد األِٓ ٚاٌّؤعغبد 

اٌظٕبػ١خ، ٌّٕغ ٚسدع ٚاٌشد ػٍٝ اٌزٙذ٠ذاد 

االس٘بث١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌغٙبد االس٘بث١خ فؼ١ٍب أٚ 

رُٕغت إ١ٌٙب أٚ رُؼٍٓ ِغؤ١ٌٚزٙب ػٓ رٕف١ز٘ب ٠ٚشًّ 

رٌه ػ١ٍّزٟ اوزشبف األػّبي االس٘بث١خ اٌّؾزٍّخ 

ٚاٌشد اٌؾبعُ اٌفٛسٞ ػٍٝ ِضً رٍه األػّبي ػٍٝ 

أْ خطٛاد ِىبفؾخ االس٘بة رشًّ ٚال رمزظش 

 : :  ٌٝع

  اٌجؾش ٚاٌزؾشٞ ػٓ إٌّظّبد االس٘بث١خ

ل١بدارٙب، ػٕبطش٘ب، ٔٛا٠ب٘ب االس٘بث١خ، اٌزؼشف 

ػٍٝ اٌّزؼب١ٔٚٓ ٚاٌّزؼبؽف١ٓ ِؼٙب ٚاٌّؤاصس٠ٓ 

ٌٙب، اٌزأوذ ِٓ ِظبدس ر٠ٍّٛٙب ٚدػّٙب اٌجششٞ 

ٚاٌزمٕٟ، رؾذ٠ذ ِشاوض صمٍٙب ِٚٛالغ أطالق 

ا١ٌّذا١ٔخ، ِزبثؼخ ِظبدس رغ١ٍؾٙب  ػ١ٍّبرٙب
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ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌزخبئش ٚاٌّزفغشاد، ِالؽمخ 

ٔشبؽبرٙب ٚثشاِغٙب لظ١شح ٚثؼ١ذح االعً، 

رظ١ٕفٙب ٚر١١ّض٘ب ٚٚػغ اٌخطؾ إٌبعؼخ 

الػزشاػٙب ٚرذ١ِش٘ب، شً لذساد ِفىش٠ٙب 

 .ِٕٚظش٠ٙب ِٚخططٟ ػ١ٍّبرٙب
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  األفقٌة :عنوان الوحدة 
 حقوق: الشعبة 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : التخصص 
 الثالث: السداسً 

 
 

 30 سا22: محاضرة 
 30 سا22: أعمال موجهة

 :أعمال تطبٌقٌة 
  :عمل شخصً 

 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2: األفقٌة   األرصدة: وحدة التعلٌم  
  
 

 لغة إنجلزٌة : 1المادة 
 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 
 إعالم آلً : 2المادة 

 1:  األرصدة 
 1: المعامل 

 
 

 

 األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلٌم
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

امتحان كتابً+ تقوٌم مستمر   
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقٌٌم 

  لغة إنجلزٌة :  1المادة 
التحكم فً اللؽة والمصطلحات القانونٌة باللؽة  

اإلنجلزٌة و التدرب على استعمال المراجع 
 . العلمٌة القانونٌة بهذه اللؽة 

 
 

 إعالم آلً : 2المادة 
دراسة مبادئ و تقنٌات اإلعالم اآللً، وتمكٌن 
الطالب من التحكم فً أنظمة وبرامج اإلعالم 

  Excel،Power point أو Wordاآللً  
 

 وصف المواد
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IV  -البرنامج المفصل لكل مادة 
 ( لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول على المادة

 حقوق اإلنسان: المادة
  :أهداف التعلٌم

المعرفة الموسعة والمعمقة بؤحكام التصنٌفات المختلفة لحقوق اإلنسان عبر أزمنة تارٌخٌة مختلفة ، و 
التً إعتبرها الفقه بؤنها تلك الحقوق المتؤصلة فٌنا و التً ال ٌمكن أن نعٌش بدونها و بالتالً تكوٌن تقافة 

 .حقوقٌة متخصصة لدى الطالب و التً تعتمد أساسا على مرجعٌة قانونٌة سواء كانت وطنٌة أو دولٌة  
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
ـ التمكن من المعارؾ األولٌة التً تشكل مدخال لدراسة العلوم القانونٌة وهً نظرٌة القانون ونظرٌة 

الحق ومعلومات أساسٌة حول القانون الدستوري ، القانون الجنائً ، وقانون اإلجراءات الجزائٌة  السٌما 
الحقوق و الحرٌات األساسٌة للمواطن فً الدساتٌر ، قرٌنة البراءة األصلٌة ، حقوق المتهم و الضمانات 

 . المقدة له أثناء مراحل الدعوى الجزائٌة و بعدها أثناء تنفٌذ العقوبة 
 :محتوى المادة

 
  تارٌخ نشؤة هذه الحقوق و الحرٌات -

 مبادىء مٌثاق هٌئة األمم المتحدة -

  1946لجنة حقوق اإلنسان المنشؤة سنة  -

 1948اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لسنة  -

  1966العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة و المدنٌة لسنة  -

  1966البرتكول اإلختٌاري األول الملحق العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة و المدنٌة لسنة  -

  1966البرتكول اإلختٌاري الثانً الملحق العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة و المدنٌة لسنة  -

  1966العهد الدولً الخاص بالحقوق اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة و الثقافٌة  لسنة  -

 البرتكول اإلختٌاري األول الملحق العهد الدولً الخاص بالحقوق اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة و الثقافٌة  -

  المتعلق بنظام الشكاوى امام االمم المتحدة 1503اإلجراء  -

  2006مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  -
  

 :طرٌقة التقٌٌم
 تقٌٌم مستمر+ امتحان 
 : المراجع

                                      المؤلفات 

مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان ، األستاذ محمد السيد سعيد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، منشورات   -
  . 1997الغالي سنة 

حقوق اإلنسان في القانون الدولي و العالقات الدولية ، المحتويات و اآلليات ، الدكتور قادري عبد العزيز ، دار  -
  .2003هومة للطباعة و النشر سنة 

  2008معاهدات دولية لحقوق اإلنسان تعلو القانون ، األستاذ رغبوش نعمان ، دار الهدى ،  -
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  OPU  ، 1994العالقة و المستجدات القانونية الدكتور عمر سعد اهلل ، " حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب  -
 1989النظام األوربي لحماية حقوق اإلنسان ، الدكتور محمد أمين الميداني دار البشير للنشر و التوزيع ، األردن ،  -

. 

الوثائق الدولية المعنية لحقوق اإلنسان ، المجلد األول ، الوثائق العالمية الدكتور محمد شريف بسيوني ، دار  -
  2003الشروق ، القاهرة ، 

 ، الدكتور محمد شريف ةالوثائق الدولية المعنية لحقوق اإلنسان ، المجلد الثاني ، الوثائق اإلسالمية و اإلقليمي -
  2006بسيوني دار الشروق القاهرة 

قائمة األمم الصكوك الدولية المتعلقة لحقوق اإلنسان التي صارحت عليها الجزائر ، كتيب صادر عن المرصد  -
  .1998الجزائر ، ديسمبر " سابقا" الوطني لحقوق اإلنسان 

 

 .                         المـجالت العلميـة المتخصصة

 
 1995 ، صدرت لمنابة اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان 1995المجلة الخاصة الصادر عن منظمة اليونسكو ، سنة  -

. 
  1994 سنة 1المجلة العربية لحقوق اإلنسان صدر عن المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، عدد  -

  1995 سنة 2المجلة العربية لحقوق اإلنسان صدر عن المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، عدد  -

  1998 سنة 9مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -

  1998 سنة 11مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -

  1999 سنة 16-15مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -

  1995 سبتمبر 10عدد " الجزائر " مجلة حقوق اإلنسان ،تصدر عن المهعد الوطني لحقوق اإلنسان  -

التربية من أجل " سيادة المواطن " ببحث األستاذ فيليب أوجييي " خاصة " مجلة صادرة عن منظمة اليونسكو  -
 " فرنسا  " 1994الديمقراطية طبعت بمطابع بورش اليونسكو سنة 

  "   1989حول تدريس حقوق اإلنسان ، نيوروك " مركز حقوق اإلنسان بجنيف " منشور صادر عن األمم المتحدة  -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان:  عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 محمد كرٌم نور الدٌن: األستاذ المسؤول على المادة

 الحرٌات العامة: المادة
  :أهداف التعلٌم

اإللمام والتحّكم بمعرفة نظرٌة واسعة ومعمقة متعلقة  بمجمل الحرٌات العامة داخل الدول و التً تم 
بٌانها بمقتضى دساتٌرها الوطنٌة التً تتوافق و األنظمة األممٌة و كذا اإلتفاقٌات الدولٌة ، حٌث أن 

 .الحقوق والحرٌات ال ٌمكن لها أن تقوم إال فً ظل دولة قانونٌة تكفل هذه الحقوق وتحمٌها

 بناء مإسسات دستورٌة أساسها مشاركة كل األفراد فً تسٌٌر تقوم فلسفتها علىإن الحقوق والحرٌات 
 .الشإون العمومٌة والقدرة على تحقٌق العدالة االجتماعٌة والمساواة وضمان الحرٌة لكل فرد

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 ـ التمكن من المعارؾ األولٌة التً تشكل مدخال لدراسة العلوم القانونٌة وهً نظرٌة القانون ونظرٌة 
الحق ومعلومات أساسٌة حول القانون الدستوري ، القانون الجنائً ، وقانون اإلجراءات الجزائٌة ، 

القانون اإلداري ، السٌما الحقوق و الحرٌات األساسٌة للمواطن فً الدساتٌر ، كحق اإلنتخاب ، الترشح 
 .  ، الوظٌفة و ؼٌرها من الحقوق 

 :محتوى المادة
 مفهوم الحرٌات العامة و الحرٌات األساسٌة -

 أنواع الحرٌات  -

 الحرٌات العامة و الدساتٌر العربٌة -

  .1996 إلى دستور سنة 1963الحرٌات العامة فً الدساتٌر الوطنٌة من دستور سنة  -

 القضاء اإلداري و إحترام الحرٌات -

 القاضً اإلداري الفرنسً و اإلجتهادات المتعلقة بمبدأ سٌادة الحرٌات و سموها -

  النظام القانونً للحرٌات العامة فً الحاالت االستثنائٌة -

 طرق تنظٌم ممارسات الحرٌات العامة -
 :طرٌقة التقٌٌم

 تقٌٌم مستمر+امتحان 
 : المراجع

1- BRAUD (Philippe). La notion de libertés publique en droit français, paris، LGDJ، 1968. 

2-RIVERO (Jean)، Libertés publiques، (2 tomes), paris, pUF، Coll. Thémis، 1984، 1983  
03-  La Liberté est la règle، la restriction de police l’exception (، Conseil d’Etat، 10 Août          

1917، Balay  
الحقوق والحرٌات والواجبات العامة فً الدستور الكوٌتً ودساتٌر دول مجلس التعاون الخلٌجً والدستور  -04

 .1999، سنة على الباز. د- المصري 

05- LIVET (P). L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques، Thèse, 

Droit, paris، 1974 

 .  2007،أحمد فتحً سرو. د- الشرعٌة الدستورٌة وحقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنائٌة  -06
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 بلحنافً فاطمة الزهراء: األستاذ المسؤول على المادة

  القانون الدولً اإلنسانً:المادة
  :أهداف التعلٌم

 اإللمام والتحّكم بمعرفة نظرٌة واسعة ومعمقة بموضوع القانون الدولً اإلنسانً و خاصة ما ورد فً 
إتفاقٌات جنٌؾ االربع و البروتكوالت الملحقة بها و كذا إتفاقٌات الهاي المنظمة لقواعد الحرب و بالتالً 

تتوفر لدى الطالب معرفة علمٌة لوضعٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة وطرق إدارتها مٌدانٌا وفق 
 .أحكام القانون الدولً بشتى فروعه و آلٌاته 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة  

ـ التمكن من المعارؾ األولٌة التً تشكل مدخال لدراسة القانون الدولً اإلنسانً وهً أحكام قانون 
المجتمع الدولً ومبادىء القانون الدولً العام و مفاهٌمه األساسٌة و خصوصا مصادر القانون الدولً 

 .العام ، أشخاص القانون الدولً العام ، التنظٌمات الدولٌة ،المواثٌق الدولٌة لحقوق 
 
 :محتوى المادة 

 مراحل تطور القانون الدولً اإلنسانً  -

 اإلطار العرفً للقانون الدولً اإلنسانً -

 مفهوم القانون الدولً اإلنسانً فً الشرٌعة اإلسالمٌة -

 جرائم الحرب -

 جرائم اإلبادة الجماعٌة -

 الجرائم ضد اإلنسانٌة -

 تارٌخ لجان التحقٌق الدولٌة فً المجازر و أثرها على المحاكمات الدولٌة  -

 التعاون الدولً لمكافحة الجرائم الدولٌة -
 :طرٌقة التقٌٌم

 امتحان 
 : المراجع

  1947إتفاقٌات جنٌؾ األربعة لسنة  -

  1947البروتكوالت الملحقة بإتفاقٌات جنٌؾ األربعة لسنة  -

  .1907 إتفاقٌة الهاي لسنة  -

جرٌن لٌزنً ، القواعد الدولٌة للنزعات المسلحة فً القانون الجنائً الدولً ،الطبعة الثانٌة ، سنة  -
1999.  

هٌالري ماكوبري،الجوانب اإلنسانٌةفً قوانٌن النزاعات المسلحة وفق احكام القانون الدولً  -
 .1990اإلنسانً ،سنة 

  .2007محمود شرٌؾ بسٌونً ، القانون الدولً اإلنسانً ،دار النهضة العربٌة ، -

محمود شرٌؾ بسٌونً، الخصائص الجنائٌة  للقانون الجنائً الدولً التقلٌدي ،مجلة القانون الدولً   -
1983.  
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : عنوان الماستر
 

 األول  : السداسً

 عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االساسٌٌة
 لعٌمش ؼزالة:  األستاذ المسؤول على المادة

 قانون المجتمع الدولً : المادة
 

 :أهداف التعلٌم
مجموعة من القواعد الذي ٌعبر عن قانون المجتمع الدولً تهدؾ هذه المادة إلى توسٌع معرفة الطالب ب

القانونٌة التً تبٌن تركٌبة المجتمع الدولً و القواعد التً تحكم عالقات هذا المجتمع فهو القانون الذي 
ٌحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولٌة و ٌبٌن كٌفٌة نشاة اشخاص هذه الجماعة و ٌبٌن حقوقها و 

واجبتها ، كما ٌوضح القواعد التً تحكم عالقاتها مع الكٌانات االخرى و ٌتمٌز المجتمع الدولً بالتطور 
المستملرو ذلك ما توضحه تركٌبة المجتمع الدولً التً هً فً تؽٌٌر مستمر و ٌوضحه تطور مضمون 

 .القواعد التً تحكم عالقات هذه االشخاص
  

 :ـ المعارف المسبقة المطلوبة
 ـ التمكن من المعارؾ األولٌة التً تشكل مدخال لدراسة القانون الدولً ، كتقسٌمات القانون من قانون 

عام و قانون خاص ومن تم دراسة خصائص القاعدة القانونٌة الدولٌة و خصوصا عنصر اإللزام و 
الجزاء فً إطار قواعد القانون الدولً ، كما ٌفترض إلمام الطالب بؤركان الدولة ومكوناتها سواء فً 

 .إطارها الداخلً أو الدولً 
  

 :ـ محتوى المادة
 ماهٌة المجتمع الدولً   -

  نشؤة وتكوٌن المجتمع الدولً -
 المجتمع الدولً فً العصور القدٌمة: مدخل -
 حضارة مابٌن النهرٌن -
 الحضارة المصرٌة -

 الحضارة الٌونانٌة -

 الحضارة الرومانٌة -

 المجتمع الدولً فً العصور الوسطى: المبحث األول -
 المجتمع اإلسالمً -
 المجتمع األوروبً -

 التجزئة والفوضلى -
 دور الدٌانة المسٌحٌة -

 عهد السطرة األوروبٌة: المبحث الثانً -
 ظهور الدولة الحدٌثة -
 عهد التوازن الدولً األوروبً -

  التحالؾ األوروبً والتوسع اإلستعماريعهد -

 المنظمات الدولٌة -

 الدولة فً المجتمع الدولً -
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حركات التحرر الوطنٌة ، الشركات ؼٌر الوطنٌة أو  ،الكٌانات المستحدثة فً المجتمع الدولً  -
  الشركات المتعددة الجنسٌات

 المجتمع الدولً المعاصر-  -
 المجتمع الدولً، مجتمع عالمً -
 المجتمع الدولً، مجتمع منظم -

 1945التؽٌرات منذ  -

 مبدأ التعاٌش السلمً -
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 : المراجع
 مر التونسًاقانون المجتمع الدولً المعاصر للدكتور بن ع -

 .انون المجتمع الدولً للدكتور عمر سعد هللاق -

 .التنظٌم الدولً للدكتور ابراهٌم احمد شلً  -

 .الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌة للدكتور احمد أبو الوفا -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
 حمٌدة نادٌة   : األستاذ المسؤول على المادة

 القانون الدولً العام  : المادة
 

 :أهداف التعلٌم
مجموعة القواعذ القاوووية العام الذي ٌعبر عن لدولً اقانون  تهدؾ هذه المادة إلى توسٌع معرفة الطالب بال

فهو القانون الذي ٌحكم هذه العالقات  و القواعد التً تحكم  التي تحكم العالقات بيه اشخاص القاوون الذولي
كما  الوحدات المكونة للجماعة الدولٌة و ٌبٌن كٌفٌة نشاة اشخاص هذه الجماعة و ٌبٌن حقوقها و واجبتها 

 .ٌوضح القواعد التً تحكم عالقاتها مع الكٌانات االخرى 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 المبادئ العامة للقانون،- 
  االشخاص الطبٌعٌة و األشخاص المعنوٌة-

 مناهج العلوم القانونٌة، - 
 قانون المجتمع الدولً،- 
 مفهوم السٌادة بشتى أنواعها - 
 التنظٌمات الدولٌة ،- 
 

 :محتوى المادة
  تعرٌؾ القانون الدولً العام                                                                   -
 ؼاٌة القانون الدولً العام                                                                      -
 مصادر القانون الدولً العام                                                                   -
 أشخاص القانون الدولً العام   -

 ممٌزات القانون الدولً العام -

 المسإولٌة الدولٌة -

 قانون البحار و الممارسات الدولٌة للسٌادة                                                              -
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 : المراجع
  1985أحمد إبراهٌم شلبً ، أصصول التنظٌم الدولً ، الدار الجامعٌة ،  -

  1982إبراهٌم محمد العنانً ، القانون الدولً العام ، دار الفكر العربً ،  -

 1994محمد بوسلطان ، مبادىء القانون الدولً العام  الجزء األول ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  -

محمد بوسلطان و حمان بكاي ، القانون الدولً العام وحرب التحرٌر الجزائرٌة ، المإسسة الوطنٌة  -
  .1986للكتاب ، الجزائر ، 

 .1987عبد القادر القادري، القانون الدولً العام ، مكتبة المعارؾ ، الرباط ن  -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : عنوان الماستر
  األول: السداسً

      
 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة

  ساجً عالم : األستاذ المسؤول على المادة
  فلسفة القانون  :المادة

 
 :أهداف التعلٌم

عموما البحث فً الخاصة بموضوع القانون وهً فلسفة تهدؾ هذه المادة الى تعرٌؾ الطالب بعلم ال
األكثر أهمٌة فً مجال القانون مثل أساس اإللزام فً القانون وٌقصد بذلك بحث مسؤله  الموضوعات 

. العدل والعدالة وأؼلب موضوعات مادة المدخل إلى القانون التً تدرس فً السنة األولى بكلٌات الحقوق
وتنقسم فلسفة القانون إلى عدد من المباحث هً الوجود القانونى والقٌم القانونٌة والمعرفة القانونٌة 

. وٌضٌؾ إلٌها البعض علم االجتماع القانونى
وهنا ٌجرى التمٌٌز عادة بٌن النص القانونى .  وٌبحث الوجود القانونى فً تعرٌؾ القانون وأساس إلزامه

والقٌم  .وبٌن القانون المجرد أو الموضوعى الذي ٌشٌر إلى معنى العدل األسمى الصادر عن المشرع
القانونٌة هً المبادئ والمثل الحاكمة للقانون هل هً العدل مثال أم األمن واالستقرار أم الحرٌة أم كلها 

هل : والمعرفة القانونٌة هً الوسائل التً ٌمكن بها التعرؾ على القانون . وما المقصود بكل منها. معا
أما علم االجتماع القانونى ة،هً مجرد العقل أم التجربة والمالحظة، وماهى أدوات المعرفة القانونً

وتتعدد مدارس أو مذاهب فلسفة القانون بتعدد الحضارات . فٌبحث فً العالقة بٌم القانون والمجتمع
ولعل أهم مقابلة بٌن مذاهب فلسفة القانون هً تلك التً تجرى بٌن مذاهب . اإلنسانٌة وأنساقها الثقافٌة

  القانون الطبٌعى وفلسفة القانون الوضعٌة والفلسفة االجتماعٌة فً القانون ومذهب المادٌة التارٌخٌة
 

 المعارف المسبقة المتطلبة
 أسس و مبادىء الفكر الفلسفً  -

 مدخل العلوم القانونٌة  -

 علم اإلجتماع السٌاسً -

 تارٌخ النظم القانونٌة -
: محتوى المادة

 المذاهب الشكلٌة -

 مذهب أوستن -

 مذهب الشرح على المتون -

 مذهب هٌقل -

 مذهب كلسن -

 المذاهب الموضوعٌة -

 مذهب التطور التارٌخً -

 مذهب الؽاٌة اإلجتماعٌة -

 مذهب التضامن اإلجتماعً -

 المدرسة المختلطة -

 القاعدة القانونٌة فً الفقه الحدٌث -

 تطور فكرة العدل عبر العصور  -

-  
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: طرٌقة التقٌٌم
 نهائً امتحان 
  :المراجع

  .1994إبراهٌم أبو النجا ، محاضرات فً فلسفة القانون ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،سنة  -

 .1971صوفً حسن أبو طالب ، مبادىء تارٌخ القانون ، القاهرة ، سنة  -

 .علً بدوي ، أبحاث فً التارٌخ العام للقانون، مصر ، دون ذكر السنة  -

  .1973عمر ممدوح ، تارٌخ القانون ، اإلسكندرٌة ،سنة  -

  .1956بدر و البدراوي ، مبادىء القانون الرومانً ، القاهرة ،  -

  .1946عبد العزٌز فهمً ، مدونة جوستنٌان ، القاهرة ،  -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة

  ٌحً عبد الحمٌد: األستاذ المسؤول على المادة
 القانون الجنائً  :المادة

 
 :أهداف التعلٌم

ٌنظم كٌفٌة معاقبة المجرم  الذي الذيلقانون الجنائً  اإللمام بالقواعد العامة والدقٌقة باألحكام القانونٌة  ل
 مقررة لها رمة وٌوجب لكل جرٌمة عقوبة جعلٌه وتحدٌد االفعال المباحة والم وفرض العقوبة القانونٌة

وٌمكن .  فرع من فروع علم القانون التً لها صلة بالجرٌمةوالقانون الجنائً أو قانون العقوبات ه  ؾ
تعرٌفها بؤنها مجموعة القوانٌن التً تضعها الدولة إزاء السلوك المنهً عنه، بحٌث ٌهدد أمن وسالمة 

وٌختلؾ . العامة ومصلحتها وٌعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكً هذه القوانٌن
 .القانون الجنائً عن القانون المدنً

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
اإللمام بالمعرفة األولٌة التً تتضمنها مادة المدخل للعلوم القانونٌة ، فلسفة القانون ـ تارٌخ القانون  

 .القانون العام والقانون الدستوري وحقوق اإلنسان ، و التشرٌع الجنائً اإلسالمً 
 :محتوى المادة

 مفهوم القانون الجنائً و تطوره -

 مفهوم الجرٌمة  -

 أركان الجرٌمة  -

 الركن المادي -

 الركن المعنوي -

 الركن الشرعً  -

 الظروؾ المخففة -

 الظروؾ المشددة -

 أسباب اإلباحة  -

 الدفاع الشرعً  -

 الشروع -

 المساهمة الجنائٌة -

 (مخالفات ، جنح ، جناٌات  )تقسٌم الجرائم  -

 العود  -

 التعدد الوصفً و التعدد الحقٌقً -

 مبدأ الشرعٌة  -

 نطاق التطبٌق الزمانً و المكانً للقانون الجنائً  -
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 : المراجع
 الموسوعة الجنائٌة ،جندي عبد المالك ،الجزء األول ، إتجار ،إشتراك ، دار العلم للجمٌع ، بٌروت  -

 .دون ذكر السنة 
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الموسوعة الجنائٌة ،جندي عبد المالك ،الجزء الثانً ، إضراب ـ تهدٌد ، دار العلم للجمٌع ، بٌروت  -
 .دون ذكر السنة 

الموسوعة الجنائٌة ،جندي عبد المالك ،الجزء الثالث ، جرائم ، ربا فاحش، ، دار العلم للجمٌع   -
 .بٌروت دون ذكر السنة 

الموسوعة الجنائٌة ،جندي عبد المالك ،الجزء الرابع ، رشوة ، ظروؾ الجرٌمة، ، دار العلم للجمٌع   -
 .بٌروت دون ذكر السنة 

الموسوعة الجنائٌة ،جندي عبد المالك ،الجزء الخامس ، عقوبة ،قتل ، جرح ، ضرب ، دار العلم  -
 .للجمٌع  بٌروت دون ذكر السنة 

عبد هللا سلٌمان ، دروس فً شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ،دٌوان المطبوعات  -
  .1989الجامعٌة ، الطبعة الثانٌة ، 

  1990محمد صبحً نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
  حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول على المادة

 الحماٌة الجنائٌة لحقوق اإلنسان : المادة
 :أهداف التعلٌم

تمكٌن الطالب من متابعة المبادئ الحقوقٌة ذات الصلة بحقوق المتهم، وتوسٌع قدرته على فهم أبعاد  
حقوق اإلنسان من فئة الجٌل الثالث للحقوق تلك المتعلقة بالبٌئة والتنمٌة وحماٌة المستهلك، وفهم 

.  التطورات التً طرأت على حقوق اإلنسان وعالقة كل ذلك بالقواعد الجنائٌة القائمة
.  ـ ومعرفته بفلسفة حقوق اإلنسان

 .ـ معرفته بالمإسسات والهٌئات القائمة على تطبٌق وترقٌة حقوق اإلنسان

 :المعارف المسبقة المطلوبة
 المبادئ العامة للقانون،- 
 مناهج العلوم القانونٌة، - 
 حقوق اإلنسان- 
مبادئ القانون الدستوري  - 
النظرٌة العامة لحقوق اإلنسان  - 
قانون العقوبات بقسمٌه العام والخاص  - 
.  مبادئ اإلجراءات الجزائٌة- 
  

 :محتوى المادة
ـ التعرٌؾ بالمبادئ الجنائٌة لحقوق اإلنسان 

  اإلجرائٌةـ عالقة قانون حقوق اإلنسان بالقواعد الجنائٌة
ـ مستقبل وتطور قواعد حقوق اإلنسان ذات الصلة بالقواعد الجنائٌة  

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 : المراجع
ـ السٌد عبد الحمٌد فودة، حقوق اإلنسان بٌن النظم القانونٌة الوضعٌة والشرٌعة اإلسالمٌة، دار الفكر 

.  2003الجامعً، اإلسكندرٌة، 
فور ساٌث، حقوق اإلنسان والسٌاسة الدولٌة، ت ـ محمد مصطفى ؼنٌم، الجمعٌة المصرٌة . ب. ـ دافٌد

.  1993لنشر المعرفة، القاهرة، 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 فنٌنخ عبد القادر :  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
 حٌدرة محمد : األستاذ المسؤول على المادة

 حقوق اإلنسان فً اإلسالم: المادة
 

 :أهداف التعلٌم
ٌهدؾ إلى دراسة وضعٌة حقوق اإلنسان فً اإلسالم أي منذ مجٌىء  رسالة اإلسالم  و قٌام الخالفة 

اإلسالمٌة على األرض وهذا بالنسبة للمسلمٌن و بالنسبة لألجانب الذٌن عاشوا مع المسلمٌن أو خارج 
 أرض اإلسالم وسواء كان ذلك أثناء حالة السلم أو الحرب

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 السٌرة النبوٌة  -
 سٌرة الصحابة رضوان هللا علٌهم -
 سٌرة الخالفاء الراشدٌن -
 التارٌخ اإلسالمً -
 المعامالت اإلسالمٌة اإلنسانٌة و التجارٌة  -

 :محتوى المادة
 حقوق الفرد و الجماعة فً اإلسالم -
 الرجل و المرأة فً المجتمع اإلسالمً -
 الجنٌن و الطفل فً اإلسالم -
 الكرامة اإلنسانٌة  -
 الحقوق اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة فً ظل اإلسالم -
 األسرة فً اإلسالم -
 األسٌر فً اإلسالم -
 السجٌن فً اإلسالم -
 المعسر فً اإلسالم -
 حرٌة التنقل فً اإلسالم   -

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 
 : المراجع

  ه 774عماد الدٌن إسماعٌل بن كثٌر ، تفسٌر القرأن العظٌم ، دار إحٌاء الكتب العربٌة ، مصر ،سنة -
   1967أبً محمد بن أحمد األنصاري، تفسٌر القرطبً الجامع ألحكام القرأن ، دار الكتب المصرٌة ، -

 .1931محمد رشٌد رضا ، تفسٌر المنار ، تفسٌر القرأن الحكٌم ، المنار ، مصر ، سنة  -

  1949محمد بن محمد بن عبد الكرٌم ، جامع األصول ألحادٌث الرسول ، السنة المحمدٌة ، مصر ، -

محمد الؽزالً ، حقوق اإلنسان بٌن تعالٌم اإلسالم و اعالن األمم المتحدة ،دار الهناء للباعة و النشر  -
 ،دون ذكر السنة

  .1956محمد الصادق عفٌفً ، سلسلة مقاالت عن العالقات الدولٌة فً اإلسالم ، طرابلس ،  -
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            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
 فرقاق معمر: األستاذ المسؤول على المادة

 حقوق اإلنسان فً الدٌانات السماوٌة: المادة
  

 :أهداف التعلٌم
ٌهدؾ إلى دراسة وضعٌة حقوق اإلنسان فً الدٌانات السماوٌة ال سٌما الدٌانة الٌهودٌة والدٌانة المسٌحٌة 
أي القٌام بنوع من الدراسة المعمقو و اإلستكشافٌة للحقوق و الحرٌات فً تلك الدٌانات على الرؼم  من 

علمنا األكٌد بؤن كل من التوراة و اإلنجٌل قد تم تحرٌفهما عن أصلهما ، لكن ما ٌهمنا هو نوع من 
اإلطالع العلمً و األكادٌمً بما هو موجود فً تلك الكتب لدى ؼٌرنا و اإللمام بها فٌما ٌخص وضعٌة 

 حقوق اإلنسان بصفة عامة و حقوق األجانب بصفة خاصة  وتحدٌد مجال الحقوق الفردٌة و الجماعٌة بها 
 . وسواء كان ذلك أثناء حالة السلم أو الحرب 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

  تارٌخ الٌهود 
 (فٌما ٌص الحقوق و الحرٌات  )قراءة فً التوراة 
 (فٌما ٌص الحقوق و الحرٌات  )قراءة فً اإلنجٌل 

 عالقة الٌهود بالمسلمٌن
 عالقة المسٌحٌن بالٌهود

 :محتوى المادة 
 حقوق الفرد و الجماعة فً التوراة و اإلنجٌل  -
 الرجل و المرأة فً  التوراة و اإلنجٌل -
 الجنٌن و الطفل فً التوراة و اإلنجٌل -
 الكرامة اإلنسانٌة  -
 الحقوق اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة فً  التوراة و اإلنجٌل  -
 األسرة فً  التوراة و اإلنجٌل -
 األسٌر فً  التوراة و اإلنجٌل -
 السجٌن فً التوراة و اإلنجٌل   -
 المعسر فً  التوراة و اإلنجٌل -
 حرٌة التنقل فً  التوراة و اإلنجٌل -

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 : المراجع
 التوراة -

 اإلنجٌل -

 قصة موسى علٌه السالم فً القرأن الكرٌم -

 قصة عٌسى بن مرٌم فً القرأن الكرٌم -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
 

  حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االفقٌة
 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول على المادة

 قانون المنظمات الدولٌة: المادة
 

 :أهداف التعلٌم
القواعد االساسٌة للمجتمع الدولً وتتصل بالبناء التنظٌمً لهذا المجتمع وتحكم وتنظم   ٌهدؾ إلى دراسة 

المنظمات والهٌئات الدولٌة المتنوعة التً تقوم بتسٌٌر المرافق والوظائؾ العامة الدولٌة المتنوعة 
والمتعددة والتً نذكر منها السٌاسً او االقتصادي او االجتماعً او الصحً او التعلٌمً او الثقافً او 

 الحضاري او المتصلة بحقوق االنسان

و قانون المنظمات الدولٌة هو قانون المجتمع الدولً فً فترة التنظٌم الدولً أقانون التنظٌم الدولً إذا 
حٌث لم ٌعد العالم ٌتكون فقط من مجموعة من الدول فقط بل انه اصبح ٌضم إلى جانب الدول مجموعة 

األمم  من الكٌانات الفاعلة التً الٌمكن وصفها بوصؾ دولة مثل المنظمات الدولٌة العدٌدة كمنظمة
 هو فرع من فروع القانون الدولً الذي ٌضم القواعد االساسٌة للمجتمع الدولً وتتصل ، و المتحدة

بالبناء التنظٌمً لهذا المجتمع وتحكم وتنظم المنظمات والهٌئات الدولٌة المتنوعة التً تقوم بتسٌٌر 
المرافق والوظائؾ العامة الدولٌة المتنوعة والمتعددة والتً نذكر منها السٌاسً او االقتصادي او 

  . االجتماعً او الصحً او التعلٌمً او الثقافً او الحضاري او المتصلة بحقوق االنسان

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 القانون الدستوري -
 قانون المجتمع الدولً -

 القانون الدولً العام -

 قانون المعاهدات -

 أحكام مٌثاق هٌئة األمم المتحدة -
 :محتوى المادة 

 فكرة التنظٌم الدولً و قواعده -

 كتابات المفكرٌن الؽربٌٌن -

 مشروع بٌار دوبوا -

 مشروع الوزٌر سولً -

 مشروع الراهب كروسٌه -

 مشروع الراهب و لٌام بن -

 مشروع الفٌلسوؾ بن تام -

 كتابات المفكرٌن العرب -

 كتابات أبو نصر محمد الفرابً -

 كتابات عبد الرحمان الكواكبً -

 القواعد العامة للتنظٌم الدولً -

 تصنٌؾ المنظمات الدولٌة -

 العضوٌة و اإلنتساب فً المنظمات الدولٌة -

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 األجهزة فً المنظمات الدولٌة -

 صالحٌات المنظات الدولٌة -

 الشخصٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة   -
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 : المراجع
 1989النظام االقلٌمً العربً مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت : علً هالل ،جمٌل مطر -
االمم المتحدةبٌن متناقضات المرحلة االنتقالٌة و المسئولٌة المشتركة السٌاسة الدولٌة :بطرس ؼالً  -

 89 ص 1994
المنظمات الدولٌة االقلٌمٌة و الدور الجدٌد لالمم المتحدة فً النظام الدولً ،دراسات : احمد الرشٌدي -

 1996الوحدة العربٌة بٌروت 
ناصٌؾ حتً االقلٌمٌة الجدٌدة  فً فترة ما بعد الحرب العالمٌة الباردة مركزدراسات الوحدة العربٌة  -

1996 
 1998المنظمات الدولٌة دار الشباب االسكندرٌة : سعٌد الدقاق -
دور االمم المتحدة فً تحقٌق السلم واالمن الدولٌٌن فً ظل التحوالت العالمة الراهنة  :حسن ناشؾ  -

 . 1996مركز دراسات  بٌروت 

 2004صالح الدٌن عامر ، النظام الدولً فً وضع مضطرب ، السٌاسة الدولٌة العدد  السنة  -
بطرس بطرس ؼالً ، تقرٌر األمٌن العام لألمم المتحدة الى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة حول وعٌة  -

 .1995المجتمع الدولً سنة 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  األول: السداسً
      

 حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
 داللو نوال: األستاذ المسؤول على المادة

  لؽة إنجلزٌة:المادة
 

 :أهداف التعلٌم
اكتساب الطالب معرفة موسعة ومعمقة بالمصطلحات القانونٌة والتعابٌر المستعملة فً مجال تحدٌد -

 .المضامٌن الفكرٌة القانونٌة وتمكٌنه تدرٌجٌا من استعمال اللؽة اإلنجلزٌة فً دراسة العلوم القانونٌة
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 ـ المبادئ العامة للقانون
 مبادئ أولٌة فً اللؽة اإلنجلزٌة المستوى الثانً-
 

 :محتوى المادة
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً حقوق اإلنسان

 مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً  - 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً العام 

 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً اإلنسانً 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الجنائً الدولً 

  

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان كتابً+ تقٌٌم مستمر

 
 : المراجع

 .ـ كافة مراجع اللؽة اإلنجلزٌة المتخصصة
 المإلفات فً العلوم القانونٌة باللؽة اإلنجلزٌة- 
 القوامٌس المختلفة ، العامة و المتخصصة - 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثانً: السداسً
 عباسة طاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول على المادة
 األنظمة و اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق اإلنسان:  المادة

 
 

 :أهداف التعلٌم
، تزاٌد االهتمام الوطنى واإلقلٌمى والدولى 1948إثر صدور اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان عام    

بوضع القواعد القانونٌة التى تكفل حماٌة حقوق اإلنسان واحترامها، حٌث اعتبر تعزٌز وحماٌة حقوق 
اإلنسان أحد المداخل األساسٌة للقضاء على الصراعات واألزمات من ناحٌة، وتحقٌق التنمٌة الشاملة من 

ومن ثم، أضحت أنظمة حقوق اإلنسان، سواء الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة أو الدولٌة، ملمحا بارزا .أخرى   ناحٌة
على الخرٌطة السٌاسٌة العالمٌة وتباٌنت تلك األنظمة من حٌث االرتقاء بالفرد وضمان حقوقه األساسٌة، 

إلى اتفاقٌة أو معاهدة ملزمة ألطرافها ثم انتقل االهتمام الدولى " مٌثاق"أو" إعالن"وتطورت من مجرد 
بحقوق اإلنسان إلى مستوى آخر، فارتقى من مستوى إقرار الوثائق واالتفاقٌات إلى إنشاء منظمات 

  .ومإسسات مختصة بهذا المجال، بل وتطور األمر إلى تشكٌل محاكم خاصة بحقوق اإلنسان
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
المبادئ العامة للقانون ونظرٌة الحق،القانون الدستوري ، قانون المعاهدات ، القانون الدولً، القانون -

 القانون الدولً العام ، القانون اإلجتماعً، قانون اإلجراءات الجزائٌة واإلدارٌة 
 :محتوى المادة

 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان -

 العهد الدولً الخاص بالحقوق السٌاسٌة و المدنٌة -

 البرتكول اإلختٌاري األول -

 البرتكول اإلختٌاري الثانً -

 العهد الدولً الخاص بالحقوق اإلجتماعٌة و الؽقتصادٌة و الثقافٌة -

 لجتة التمٌٌز العنصري  -

 لجنة مناهضة التعذٌب -

 لجنة حقوق الطفل -

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة -
 :طرٌقة التقٌٌم
 مستمر+ امتحان نهائً

 : المراجع
 مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان ، األستاذ محمد السٌد سعٌد مركز القاهرة لدراسات حقوق  -

  . 1997اإلنسان ، منشورات الؽالً سنة 
حقوق اإلنسان فً القانون الدولً و العالقات الدولٌة ، المحتوٌات و اآللٌات ، الدكتور قادري عبد  -

  .2003العزٌز ، دار هومة للطباعة و النشر سنة 

  2008معاهدات دولٌة لحقوق اإلنسان تعلو القانون ، األستاذ رؼبوش نعمان ، دار الهدى ،  -

 ،  OPUالعالقة و المستجدات القانونٌة الدكتور عمر سعد هللا ، " حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب  -
1994  
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النظام األوربً لحماٌة حقوق اإلنسان ، الدكتور محمد أمٌن المٌدانً دار البشٌر للنشر و التوزٌع ،  -
  .1989األردن ، 

الوثائق الدولٌة المعنٌة لحقوق اإلنسان ، المجلد األول ، الوثائق العالمٌة الدكتور محمد شرٌؾ  -
  2003بسٌونً ، دار الشروق ، القاهرة ، 

 ، الدكتور ةالوثائق الدولٌة المعنٌة لحقوق اإلنسان ، المجلد الثانً ، الوثائق اإلسالمٌة و اإلقلٌمً -
  2006محمد شرٌؾ بسٌونً دار الشروق القاهرة 

قائمة األمم الصكوك الدولٌة المتعلقة لحقوق اإلنسان التً صارحت علٌها الجزائر ، كتٌب صادر عن  -
  .1998الجزائر ، دٌسمبر " سابقا" المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان:  عنوان الماستر
 

  الثانً: السداسً
 عباسة طاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول على المادة
 األنظمة و اآللٌات اإلقلٌمٌة لحماٌة حقوق اإلنسان:  المادة

 
 :أهداف التعلٌم

إلقلٌمى بوضع القواعد ا، تزاٌد االهتمام 1948إثر صدور اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان عام    
القانونٌة التى تكفل حماٌة حقوق اإلنسان واحترامها، حٌث اعتبر تعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان أحد 

   المداخل األساسٌة للقضاء على الصراعات واألزمات من ناحٌة، وتحقٌق التنمٌة الشاملة من ناحٌة
، فً القارة األوربٌة أو األمرٌكٌة أو اإلفرٌقٌة ومن ثم، أضحت أنظمة حقوق اإلنسان، سواء .أخرى

ملمحا بارزا على الخرٌطة السٌاسٌة العالمٌة وتباٌنت تلك األنظمة من حٌث االرتقاء بالفرد وضمان 
إلى اتفاقٌة أو معاهدة ملزمة ألطرافها ثم انتقل " مٌثاق"أو" إعالن"حقوقه األساسٌة، وتطورت من مجرد 

 بحقوق اإلنسان إلى مستوى آخر، فارتقى من مستوى إقرار الوثائق واالتفاقٌات إلى قلٌمًاالهتمام اإل
إنشاء منظمات ومإسسات مختصة بهذا المجال، بل وتطور األمر إلى تشكٌل محاكم خاصة بحقوق 

ن كالمحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان و المحكمة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان و المحكمة اإلفرٌقٌة اإلنسا
  .لحقوق اإلنسان 

 
  

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
المبادئ العامة للقانون ونظرٌة الحق،القانون الدستوري ، قانون المعاهدات ، القانون الدولً، القانون  -

القانون الدولً العام ، القانون اإلجتماعً، قانون اإلجراءات الجزائٌة واإلدارٌة ، القوانٌن األوربٌة ، 
 األمرٌكٌة ، اإلفرٌقٌة ، العربٌة ، نظام هلسنكً

 
 :محتوى المادة

 اإلتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان -

 اإلتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان -

 اإلتفاقٌة اإلفرٌقٌة  لحقوق اإلنسان -

 المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان -

 المحكمة  اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان -
 المحكمة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان -
 نظام هلسنكً -

 فكرة النظام العربً لحماٌة حقوق اإلنسان -
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً + تقٌٌم مستمر

 : المراجع
مقدمة لفهم منظومة حقوق اإلنسان ، األستاذ محمد السٌد سعٌد مركز القاهرة لدراسات حقوق  -

  . 1997اإلنسان ، منشورات الؽالً سنة 
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حقوق اإلنسان فً القانون الدولً و العالقات الدولٌة ، المحتوٌات و اآللٌات ، الدكتور قادري عبد  -
  .2003العزٌز ، دار هومة للطباعة و النشر سنة 

  2008معاهدات دولٌة لحقوق اإلنسان تعلو القانون ، األستاذ رؼبوش نعمان ، دار الهدى ،  -

 ،  OPUالعالقة و المستجدات القانونٌة الدكتور عمر سعد هللا ، " حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب  -
1994  

النظام األوربً لحماٌة حقوق اإلنسان ، الدكتور محمد أمٌن المٌدانً دار البشٌر للنشر و التوزٌع ،  -
  .1989األردن ، 

الوثائق الدولٌة المعنٌة لحقوق اإلنسان ، المجلد األول ، الوثائق العالمٌة الدكتور محمد شرٌؾ  -
  2003بسٌونً ، دار الشروق ، القاهرة ، 

 ، الدكتور ةالوثائق الدولٌة المعنٌة لحقوق اإلنسان ، المجلد الثانً ، الوثائق اإلسالمٌة و اإلقلٌمً -
  2006محمد شرٌؾ بسٌونً دار الشروق القاهرة 

قائمة األمم الصكوك الدولٌة المتعلقة لحقوق اإلنسان التً صارحت علٌها الجزائر ، كتٌب صادر عن  -
  .1998الجزائر ، دٌسمبر " سابقا" المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثانً: السداسً
 

 عباسة طاهر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 

 فنٌنخ عبد القادر  : األستاذ المسؤول على المادة
 القانون الدولً لحماٌة البٌئة :  المادة

 
 :أهداف التعلٌم

، نجد أن المشرع  (4) المتعلق بحماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة المستدامة03/10بالرجوع إلى القانون رقم  
 منه تنص على أهداؾ حماٌة البٌئة فٌما تضمنت 2الجزائري لم ٌعط تعرٌفا دقٌقا للبٌئة ، حٌث نجد المادة 

ن  المشرع الجزائري لم ٌفرد البٌئة بتعرٌؾ خاص إال أنه و بالرجوع إلى ،إ  منه مكونات البٌئة3المادة 
 السالؾ الذكر، ٌمكن اعتبار البٌئة ذلك المحٌط الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان بما ٌشمله من 03/10القانون رقم 

ماء هواء ، تربة ، كائنات حٌة و ؼٌر حٌة و منشآت مختلفة ، و بذلك فالبٌئة تضم كالّ من البٌئة الطبٌعٌة 
 . و االصطناعٌة

من قراءتنا لقواعد قانون حماٌة البٌئة الجزائري، توصلنا إلى استخالص جملة من الخصائص التً ٌتسم  
 : بها و تتلخص أساسا فٌما ٌؤتً

و ذلك ما ٌتجلى بوضوح من السلطات و : قانون حماٌة البٌئة هو قانون ذو طابع إداري  :أوال 
االمتٌازات الممنوحة للدولة لتحقٌق المنفعة العامة ، كما ٌظهر ذلك أٌضا فً الوسائل اإلدارٌة التً خّولها 
المشرع لإلدارة للتدخل من أجل حماٌة النظام العام البٌئً مثل سلطة الدولة فً منح التراخٌص ، األوامر 

 ... ، الحظر

كونه ٌنّظم العالقة بٌن اإلدارة و األفراد كما  : قانون حماٌة البٌئة هو فرع من فروع القانون العام: ثانٌا 
 . أن حماٌة البٌئة تدخل فً إطار المصلحة العامة

ذلك ألنها قواعد آمرة، ال ٌجوز لألفراد اإلتفاق : قواعد قانون حماٌة البٌئة تتسم بالطابع اإللزامً : ثالثا 
 على مخالفتها لكونه قد تضمن نصوصا قمعٌة و جزاءات ضد كل مخالؾ ألحكامه ، بل

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 المبادئ العامة للقانون ونظرٌة الحق- 
 القانون الدستوري -
 قانون المجتمع الدولً -

 القانون الدولً العام -

 قانون المعاهدات -

 أحكام مٌثاق هٌئة األمم المتحدة -

 قانون البٌئة -

-  
 :محتوى المادة

 تعرٌؾ البئة -
 الخصائص التً تتسم بها البٌئة -
 مفهوم حماٌة البٌئة  -



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                       73

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 قانون حماٌة البٌئة -
 التشرٌعات الدولٌة لحماٌة البٌئة  -
 اآللٌات الوطنٌة و الدولٌة لحماٌة الٌئة -
  

 :طرٌقة التقٌٌم
  امتحان نهائً

 
 : المراجع

 
 1994منى قاسم ،التلوث البٌئً والتنمٌة االقتصادٌة ،الدار المصرٌة ،الطبعة الثانٌة ،.د -
ٌسري دعبس ،الموارد اإلقتصادٌة ،ماهٌتها ،أنواعها ،اقتصادٌتها ،سلسلة المعارؾ االقتصادٌة .د -

1996 
عبد الفتاح مراد ،شرح تشرٌعات البٌئة فً مصر وفً الدول العربٌة محلٌا ودولٌا ،دار نشر الكتب  -

 1996والوثائق المصرٌة
أحمد عبد الكرٌم سالمة ،التلوث النفطً وحماٌة البٌئة البحرٌة ،الجمعٌة المصرٌة للقانون الدولً .د -

 . 127-95ص 
،مجلة التموٌل والتنمٌة ، صندوق النقد الدولً " حتى تصبح التنمٌة المستدامة"اسماعٌل سراج ،. د -

 1993،دٌسمبر 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
  الثانً: السداسً

 عباسة طاهر: األساسٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
  عباسة الطاهر: األستاذ المسؤول على المادة

 
 القانون الجنائً الدولً:  المادة

 

 :أهداف التعلٌم
ذلك الفرع من النظام القانونى الدولى الذى ٌمثل أحد "  بعض الفقهاء القانون الجنائى الدولى بؤنه ٌرى

السبل المستخدمة لتحقٌق درجة عالٌة من التوافق واالنسجام مع أهداؾ المجتمع الدولى فى منع الجرٌمة 
والحفاظ على المجتمع وتقوٌم المنحرفٌن لوقاٌته ، وتحقٌق المصالح العلٌا للمجتمع الدولى ، حٌث ٌعتبر 

القانون الجنائى الدولى ثمرة تقارب الجوانب الدولٌة فى القانون الجنائى الوطنى ، والجوانب الجنائٌة فى 
 القانون الدولى

مضمون الحماٌة فى القانون الجنائى الدولى هو حماٌة اإلنسان من الجرائم ذات الطابع الدولى ، و 
وبالتالى فهى تجد مصدرها فى القواعد العرفٌة وقواعد المعاهدات، وهكذا ٌلتقى القانونان معاً حٌث أن 

القانون اإلنسانى الدولى ٌجد مصدره فى ذات القواعد ، وبالتالى فالمصب واحد لالثنٌن وهو القانون 
 .الدولى العام

 
: المعارف المسبقة المطلوبة  

معرفة النظرٌة العامة للقانون، والحق، مبادئ القانون الدولً العام، مبادئ القانون الدستوري ، القانون 
 .الجنائً ، اإلجراءات الجزائٌة الدولٌة 

 
 :محتوى المادة

o ًمفاهٌم عامة حول القانون الجنائ 

o ًالمعطٌات التارٌخٌة للقانون الدولً الجنائ 

o ًالتكون التارٌخً لفكرة قاء جنائً دول 

o ًمصادر القانون الدولً  الجنائ 

o  (األولوٌة  )النظرٌة العامة لتنازع القوانٌن الجنائٌة الدولٌة 

o القانون الدولً العام 

o المإسسات القضائٌة الجنائٌة الدولٌة  

o الجرٌمة الدولٌة 

o المسإولٌة الجنائٌة الدولٌة 

o  الجرائم الدولٌة األكثر خطورة 

o  المحكمة الجنائٌة الدولٌة 

o الجرائم الداخلة ضمن إختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة  

o  
: طرٌقة التقٌٌم

 نهائً امتحان 
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:  المراجع
   2011ٌوسؾ حسن ٌوسؾ ،القانون الجنائً الدولً،مكتبة الوفاء القانونٌة، اإلسكندرٌة ،الطبعة االولى،  - 
  1992عبد هللا سلٌمان سلٌمان ،المقدمات األساسٌة فً القانون الدولً الجنائً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، - 
 2000االختصاص القضائً الدولً وتنفٌذ األحكام األجنبٌة، -أبو العال علً أبو العال النمر--
 1989-2 وجزء1القانون الدولً   جزء-موحند إسعد-
 2000-القانون الدولً ، اإلختصاص النوعً-أحمد عبد الكرٌم سالمة-
 2005- الجنسٌة فً القانون المقارن- جمال محمود الكردي-
 2007- نظام الجنسٌة فً القانون المقارن- حسام الدٌن فتحً ناصؾ-
 2007-الحكم القضائً الدولً- حسن حنفً عمر-
 2000الضوابط الشخصٌة لالختصاص القضائً الدولً - صالح الدٌن جمال الدٌن-
 2006-إثبات الجنسٌة فً النظام القانونً - عادل عبد المقصود-
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
  الثانً: السداسً

 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
  بقنٌش عثمان: األستاذ المسؤول على المادة

   القانون الدولً اإلقتصادي: المادة
: أهداف التعلٌم

الدولً االقتصادي   القانونقواعد ٌحوز الطالب بفضل هذه المادة رصٌدا علمٌا نظرٌا وتقنٌا معمقا بشان 
مجموعة المبادئ والقواعد القانونٌة القابلة للتطبٌق على العالقات الدولٌة االقتصادٌة، والتً التً تعتبر 

أي إن ،تحكم تنقالت األشخاص واستثماراتهم والتجارة الدولٌة لألموال والخدمات وتموٌل هذه النشاطات
ٌنظم إقامة عناصر اإلنتاج على األرض الوطنٌة من أشخاص وأموال آتٌة من الخارج، بما فً  القانونهذا 

ذلك التبادالت التً تتم بٌن المجاالت االقتصادٌة الوطنٌة المختلفة، تحقٌقاً لمبدأ تمتٌن التعاون االقتصادي 
 . بهدؾ تحقٌق نوع من العدالة اإلقتصادٌة بٌن الشعوببٌن األمم

  
: المعارف المسبقة المطلوبة 

ـ معرفة المبادئ العامة للقانون ـ نظرٌة القانون ، نظرٌة الحق ، االلتزامات والعقود، القانون البحري 
 والقانون التجاري وقانون األعمال 

: محتوى المادة
 تعرٌؾ  القانون اإلقتصادي -

 خصائص القانون اإلقتصادي -

 ةالعالقات الدولٌة االقتصادي -

 التجارة الدولٌة -

 المبادالت التجارٌة -

 إتفاقٌات الجات و أحكامها و األثار المترتبة عنها -

 ماهٌة التجارة الخارجٌة -

 البورصة -

 التعاون التجاري الخارجً -

 القانون الدولً للتنمٌة -
 

: طرٌقة التقٌٌم
 نهائًامتحان 

 
: المراجع

 .م1999مصر، الزقازٌق ،حازم حسن جمعة، القانون الدولً االقتصادي المعاصر -

 .م2003مجموعة النٌل العربٌة، القاهرة ،ـ عبد المطلب عبد الحمٌد، النظام االقتصادي العالمً الجدٌد  -
 .م2001دار نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع، دمشق ،ـ عماد حبٌب، القانون االقتصادي الدولً  -

 
 
 
 
 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثانً: السداسً
 

  حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
    حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول على المادة

 قانون اإلجراءات الجزائٌة:  المادة
 

 :أهداف التعلٌم
ٌحتوي القانون الجنائً على نوعٌن من القواعد إلمام الطالب بجملة القوانٌن الجنائٌة و اإلجرائٌة إذ 

قواعد قانون العقوبات ، الذي ٌضم القواعد التجرٌمٌة والعقابٌة فٌحدد األفعال المجرمة وٌقرٌر لها 
 العقوبات أو التدابٌر األمنٌة المناسبة، كما ٌحتوى القانون الجنائً على قواعد قانون اإلجراءات الجزائً

مجموعة قواعد قانونٌة تحدد سبل المطالبة بتطبٌق القانون على مرتكبً الجرائم، وٌحدد التً تعتبر
األجهزة القضائٌة وشبه القضائٌة واختصاصاتها واإلجراءات المتبعة التً تهدؾ للوصول للحقٌقة كما 

ٌتضمن القواعد التً تسرى على الدعوى العمومٌة والدعوى المدنٌة التعبٌة، فقانون اإلجراءات الجزائٌة 
               هو الوسٌلة المحددة لتطبٌق قانون العقوبات 

قانون اإلجراءات الجزائٌة هو مجموعة من النصوص : مضمون قانون اإلجراءات الجزائٌة    ؾ
والقواعد الشكلٌة ٌترتب على مخالفتها جزاءات إجرائٌة كالبطالن وعدم القبول والسقوط فهو ٌحتوى 

 :ما ٌلً  على

نصوص موضوعٌة تجرم سلوكات وتقرر لها جزاءات عقابٌة كمعاقبة الشاهد الذي ٌمتنع عن   - 
الحضور وحلؾ الٌمٌن أو ٌمتنع عن اإلدالء بالشهادة  

مجموعة النظم واإلجراءات الواجب اإللتزام بها عند وقوع الجرٌمة ؼاٌة صدور الحكم القضائً   -  
وذلك من حٌث البحث والتحري ومراحل الدعوى العمومٌة، واألجهزة القضائٌة المختصة بالتحقٌق 

 .والمحاكمة، والخاصة بتنفٌذ األحكام الجزائٌة
 : ـ المعارف المسبقة المطلوبة

 مدخل للعلوم القانونٌة  -

 فلسفة القانون الجنائً -

 القانون الدستوري -

 القانون اإلداري -
 :محتوى المادة

  مفهوم قانون اإلجراءات الجزائٌة و خصائصه  -

 الدعوى العمومٌة ، تحرٌكها و مباشرتها -

 إنقضاء الدعوى العمومٌة  -

 اإلدعاء المدنً امام سلطة التحقٌق -

 ضمانات المتهم على مستوى الضبطٌة القضائٌة -

 ضمانات المتهم على مستوى النٌابة و التحقٌق -

 الحبس المإقت و طلب اإلفراج  -

 ضمانات المتهم أمام قاضً الحكم -

 المحاكمة العادلة -

 قرٌنة البراءة األصلٌة -

 عبء اإلثباث -
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 طرق الطعن -

 إجراءات تنفٌذ األحكام  -

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 
 : المراجع

  .1993جٌاللً بؽدادي ، اإلجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة للنشر ،  -

إسحاق إبراهٌم منصور،إجراءات الحبس اإلحتٌاطً واإلفراج المإقت،المإسسة الوطنٌة للكتاب  -
1992.  

عبد الحمٌد عمارة ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقٌق اإلبتدائً فً الشرٌعة اإلسالمٌة و التشرٌع  -
 .الجنائً اإلسالمً

  .1996موالي ملٌانً بؽدادي ، شرح قانون اإلجراءات الجائٌة ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، سنة  -

سلٌمان عبد المنعم،أصول اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع و القضاء و الفقه ، المإسسة الجامعٌة  -
  . 1997للدراسات و النشر و التوزٌع، سنة 

 1990أهمٌة التمٌٌز، النهضة، :  بوراس محمد، قانون العقوبات والقانون الجنائً الخاص -
 2009مروان كركبً، القانون الجنائً لألعمال، بٌرتً،  -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 الثانً: السداسً

  حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
 عواٌل عبد الصمد : األستاذ المسؤول على المادة

  القانون اإلجتماعً الدولً:  المادة
 

 :أهداف التعلٌم
تمكن الطالب من التدقٌق فً مفهوم عالقة العمل الفردٌة ونظمها القانونٌة، وشروط نشؤتها وآثارها  

القانونٌة، والتزامات والواجبات الملقاة على عاتق الطرفٌن فً هذه العالقات وتسوٌة المنازعات الناشئة 
 .بسبب تنفٌذ هذه العالقات و هذا على المستواٌٌن الوطنً و الدولً 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 إلمام الطالب بالمبادئ العامة للعلوم القانونٌة ونظرٌة الحق، والنظرٌة العامة لاللتزام والعقود 

 
 :محتوى المادة

 ـ مفهوم عالقة العمل الفردٌة وأثرها على عالقات العمل الجماعٌة على المستوٌٌن الوطنً و الدولً
 .ـ عناصر وأركان عقد العمل الدولً 

 .ـ مقارنة عالقة العمل الخاضعة لقانون العمل وعالقة العمل الخاضعة لقانون الوظٌفة العامة
 عالقة العمل الجماعٌة و أحكام منظمة العمل الدولٌة- 
 عقود العمل محددة المدة- 
 عقود العمل ؼٌر محددة المدة- 

 .ـ تمٌٌز عقد العمل عن بعض العقود الواردة على العمل
 .ـ اإلطار التنظٌمً لعالقة العمل

 .ـ آثار عالقة العمل الفردٌة 
 .ـ انتهاء عالقة العمل الفردٌة

 مفتشٌة العمل- 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 
 : المراجع

 .1999ـ السٌد عبد ناٌل، شرح قانون العمل الجدٌد، 
 .2006ـ صالح أحمد ذٌاب، بطالن عقد العمل وآثاره على حقوق العامل ، 

 . ـ عبد الحمٌد بالل، الموسوعة العمالٌة
 . ـ عبد الناصر العطار، شرح أحكام قانون العمل

 .2007ـ محمد إبراهٌم الدسوقً، التعوٌض عن إصابة العمل 
 .1991 ـ راشد راشد، شرح عالقات العمل الفردٌة والجماعٌة فً ضوء التشرٌع الجزائري 

 .ـ أحمٌة سلٌمان، التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري
 بن عزوز بن صابر، الوجٌز فً قانون العمل- 

 عجة الجٌاللً، عالقات العمل الجماعٌة-  

 بن عزوز بن صابر، عالقات العمل الفردٌة- 

 بن عزوز بن صابر ، عالقات العمل الجماعٌة- 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  نًالثا: السداسً
 

 حمٌدة نادٌة :  االستكشافٌةاألستاذ المسؤول عن وحدة التعلٌم 
 بوخدمً فادٌة: األستاذ المسؤول على المادة

 القانون الدستوري:  المادة 
 

 :أهداف التعلٌم
 اٌمٛاػذ  ِٓ  ِغّٛػخ    اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً الدستوري الذي هو عبارة عن 

اٌزٟ رؾذد ؽج١ؼخ ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌذٌٚخ ، ٚ رج١ٓ اٌغٍطبد اٌؼبِخ ف١ٙب ٚ اخزظبص وً ِٕٙب ٚ ػاللبرٙب ِغ 

ثؼؼٙب اٌجؼغ، وّب رج١ٓ ؽمٛق األفشاد اٌغ١بع١خ ٚ ِب ٠غت ٌؾش٠برُٙ ِٓ ػّبٔبد  ٚ ٠ؼزجش اٌمبْٔٛ 

اٌذعزٛسٞ فٟ ؽ١ٍؼخ فشٚع اٌمبْٔٛ اٌؼبَ اٌذاخٍٟ فٙٛ أعبط وً رٕظ١ُ فٟ اٌذٌٚخ ، ؽ١ش ٠ؼغ األعظ اٌزٟ 

، ٚفٟ ؽبٌخ رمَٛ ػ١ٍٙب اٌذٌٚخ ، ٚػٍٝ ٘زا فئٔٗ ال ٠غٛص ِخبٌفخ ٘زا اٌمبْٔٛ ثمبْٔٛ آخش ٠ظذس داخً اٌذٌٚخ

وبٔذ اٌذٌٚخ رٙزُ ثبٌزٛف١ك ث١ٓ اٌؾش٠خ ٚ اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ فئْ ِّٙخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٟ٘ رٕظُ ِب إرا 

اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ ث١ٓ اٌغٍطخ ٚ اٌؾش٠خ فٟ إؽبس اٌذٌٚخ ٚ ٘زا ٌٓ ٠أرٟ إال ثبٌزٛف١ك ث١ٓ فشد٠خ اإلٔغبْ ٚ 

٠مٛي ثأْ  (ثش٠ٍٛ)أٔب١ٔزٗ اٌزٟ رج١ٓ ؽمٛق اٌفشد ٚ ؽش٠برٗ ٚٚاعجبد اٌذٌٚخ إرغبٖ اٌغّبػخ ؽزٝ أْ األعزبر 

فبٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ؽغت ٚعٙخ ٔظشٖ ٘ٛ ظب٘شح اٌغٍطخ . اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ أداح اٌغٍطخ أٚ رم١ٕخ اٌغٍطخ 

. اٌؼبِخ فٟ ِظب٘ش٘ب اٌمب١ٔٛٔخ 

 : ـ المعارف المسبقة المطلوبة
 مخل للعلوم القانونٌة و اإلدارٌة-  
 القانون اإلداري- 
 فلسفة القانون - 
 تارٌخ النظم القانونٌة - 
 مبادئ فً قانون الدستوري و أنظمة الدساتٌر- 

 :محتوى المادة
 تحدٌد وتعرٌؾ مادة القانون الدستوري  -
 مفهوم الدولة و عناصرها  -
 مفهوم السٌادة  -
 أنواع الدساتٌر -
 المإسسات الدستورٌة  -
 األنظمة السٌاسٌة -
 الدٌموقراطٌة  -
 اإلنتخابات -

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 :المراجع 
النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعٌة، .حسٌن عثمان محمد عثمان  -

 . 1998مصر 

    2000الجزائر، دون دار نشر  ،أصول القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة .محمد ارزقً نسٌب -

 .2003النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، الحامد للنشر والتوزٌع،  .فٌصل شنصاوي -
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القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  .اسماعٌل الؽزال -
 .1988والتوزٌع، 

 .1949مبادئ القانون الدستوري، دون دار نشر، .السٌد صبري  -

 .1977 األهلٌة للنشر والتوزٌع،،القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة .اندرٌه هورٌو -

 .النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، دار النهضة العربٌة للنشر، دون سنة .فإاد العطار -

 .1999الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، دار الثقافة ، .نعمان أحمد الخطٌب -

 .الوسٌط فً القانون الدستوري، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع .زهٌر شكر- -

 .1999النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، دار النهضة العربٌة،  .محمد أنس قاسم جعفر- -

القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  .أحمد سرحال -
 .والتوزٌع

 .2003،النظم السٌاسٌة المقارنة، اٌتراك للطباعة والنشر والتوزٌع.علً ٌوسؾ الشكري -

  ،دار الفكر العربً دراسة مقارنة النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري.سلٌمان الطماوي -

   2002النظم السٌاسٌة، منشؤة المعارؾ، مصر،.عبد الؽنً بسٌونً عبد هللا -

النظم السٌاسٌة فً أوروبا الؽربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، .حافظ علوان حمادي الدٌلمً- -
  . 2001دار وائل للنشر،األردن،

 المإسسة الجامعٌة للدراسات  ،المإسسات السٌاسٌة والقانون الدستوري.مورٌس دوفٌرجٌه- -
 .1992والنشر والتوزٌع،
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

 الثانً  :  السداسً
 

 حمٌدة نادٌة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
 محمد كرٌم نور الدٌن:  األستاذ المسؤول على المادة

  القانون اإلداري و المإسسات اإلدارٌة :المادة
 
 

  :أهداف التعلٌم
    اوزغبة ِؼشفخ وبف١خ ثبٌٕظش٠بد ٚ اٌّجبدٜء اٌىجشٜ ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ اٌزٞ ٠ىزغٟ  فٟ وً اٌذٚي أ١ّ٘خ 

وج١شح ٚ رٌه ثبٌّٕظش ٌغؼخ اِزذادٖ ٚ ؽج١ؼخ لٛاػذٖ، فىً أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اخزالف أٚػبػُٙ االلزظبد٠خ 

 .ٚ االعزّبػ١خ ُ٘ فٟ ػاللخ ؽز١ّخ ٚعجش٠خ ِغ اإلداسح اٌؼبِخ
فّّٙب أٚرٟ اٌفشد ِٓ ٚعبئً اٌىغت اٌّبدٞ فال ٠غزط١غ ثؾبي ِٓ األؽٛاي أْ ٠غزجؼذ اإلداسح اٌؼبِخ ٚ 

.  ٠ؼشع ػٓ اٌزؼبًِ ِؼٙب، فٍإلداسح ٚعٛدا فٟ ؽ١بح اٌفشد ِٕز ٌؾظخ ا١ٌّالد ٚال ِفش ِٓ االؽزىبن ثٙب

ّْ ِخزٍف لٛا١ٔٓ اٌؾبٌخ اٌّذ١ٔخ فٟ دٚي اٌؼبٌُ رفشع ػٍٝ اٌٌٟٛ أٚ ِٓ ٠ؾً ِؾٍٗ اٌزظش٠ؼ ثب١ٌّالد  رٌه أ

 . خالي ِّذح ٠ؾّذد٘ب اٌمبْٔٛ ٚ٘زا أِبَ اٌّٛظف اٌّخزض ٚ اإلداسح اٌّؼ١ٕخ

ٚال ٠ٕزٟٙ اؽزىبن اٌفشد ثبإلداسح ػٕذ اٌزظش٠ؼ ثبٌّٛا١ٌذ، ثً ٠ّزذ ٌخذِبد أخشٜ وض١شح وبعزخشاط ثطبلخ 

اٌزؼش٠ف اٌٛؽ١ٕخ أٚ عٛاص اٌغفش أٚ سخظخ ثٕبء أٚ سخظخ ط١ذ أٚ سخظخ ع١بلخ أٚ اػزّبد ٌّّبسعخ 

 .ٚرظً ٘زٖ اٌؼاللخ ِغزّشح ِّٚزذح ؽزٝ ٚفبح اٌشخض. ٔشبؽ ٚ غ١ش٘ب ِٓ أٚعٗ اٌخذِبد اإلداس٠خ وض١ش

ٚرمّذَ اإلداسح عٛاء اٌّشوض٠خ أٚ اٌّؾ١ٍخ أٚ اٌّشفم١خ خذِبد وض١شح ٌٍغّٙٛس عٛاء فٟ اٌّغبي اإلداسٞ أٚ 

فبإلداسح ٟ٘ ٠ذ اٌذٌٚخ ٌم١بِٙب ثّٙبِٙب اٌّخزٍفخ ٚ رٍج١زٙب ٌشزٝ االؽز١بعبد ٚ . االلزظبدٞ أٚ االعزّبػٟ

ٚثٙذف اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌّظبَ اٌؼبَ رٍغأ اإلداسح . ثّب ٠ؼفٟ أ١ّ٘خ خبطخ ػٍٝ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ. اٌخذِبد

 . أؽ١بٔب إٌٝ رم١١ذ ؽش٠بد األفشاد ثبٌى١ف١بد اٌّزٟ ٠غ١ض٘ب اٌمبْٔٛ

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

 . المبادئ العامة للقانون - 
 .مناهج العلوم القانونٌة - 
 مدخل للعلوم القانونٌة و اإلدارٌة  - 

 :محتوى المادة
 . تعرٌؾ و نشؤة القانون اإلداري  -

 . مصادر القانون اإلداري و خصائصه  -

 . تطور القضاء اإلداري فً الجزائر - -

 . التنظٌم اإلداري - -

 . نظرٌة المإسسات العمومٌة - -

 . العقد اإلداري - -

 . القرار اإلداري - -

 .( التفسٌر ، اإللؽاء ، التعوٌض )الدعاوى اإلدارٌة    -

 . الرقابة على أعمال اإلدارة - -

 . التظلم اإلداري - -

 . التحقٌق فً المجال اإلداري - -
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 . االختصاص فً المجال اإلداري  -

 . الهٌئات القضائٌة اإلدارٌة - -

 . القضاء اإلداري اإلستعجالً - -

 . طرق الطعن فً القضاٌا اإلدارٌة - -

 . الصلح و التحكٌم فً المادة اإلدارٌة  -

 . طرق التنفٌذ فً المادة اإلدارٌة  -

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 : المراجع
 

 -الجزائر-2005-3ط-دٌوان المطبوعات الجامعٌة-1ج-القانون اإلداري–عمار عوابدي - د   

 2004-دار العلوم للنشر والتوزٌع-القانون اإلداري-محمد الصؽٌر بعلً- د      

األردن - عمان-2002-دار الثقافة للنشر والتوزٌع-القانون اإلداري-نواؾ كنعان- د    -  

         2010 ،2لمبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة ج،امسعود شٌهوبً-      د
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 ثانًال: السداسً

  حمٌدة نادٌة:االستكشافٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 حساٌن محمد : األستاذ المسؤول على المادة

   المؤسسات الوطنٌة لحماٌة حقوق اإلنسان:المادة
  :أهداف التعلٌم

ٌتمتع الطالب بفضل هذه المادة إلى التعرؾ إلى المإسسات الوطنٌة لحماٌة و ترقٌة حقوق اإلنسان  
بصفتها الراعً للحقوق و الحرٌات داخل الدولة ، وبصفتها  كذلك جهة تلقً الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات 

 حقوق اإلنسان داخل الدولة 
   

: المعارف المسبقة المطلوبة 
ٌجب أن ٌكون الطالب مكتسبا المبادئ النظرٌة الكافٌة فً المدخل للعلوم القانونٌة ونظرٌة الحق، 

 .باإلضافة إلى القانون الدولً العام ، القانون اإلداري ، القانون الدستوري 
: محتوى المادة

 
o  تعرٌؾ بالمإسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان بصفة عامة 

o طرق إنشاء المإسسات الوطنٌة 

o  مهامها و نطاق صالحٌاتها 

o عالقتها بالمإسسات الدولٌة لحماٌة حقوق اإلنسان 

o الطبٌعة القانونٌة للتقارٌر الصادرة عنها 

o المإسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان بالجزائر 

o  المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان سابقا 

o اللجنة اإلستشارٌة لترقٌة و تعزٌز إحترام حقوق اإلنسان حالٌا 

o عالقة اللجنة الستشارٌة مع رئاسة الجمهورٌة 

o  عالقة اللجنة اإلستشارٌة مع السلطات القضائٌة 

o  التمثٌل داخل هذه اللجنة 

 

: طرٌقة التقٌٌم
  ن نهائًامتحا

 

 : المراجع
  
  .1995 ، صدرت لمنابة اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان 1995المجلة الخاصة الصادر عن منظمة اليونسكو ، سنة  -1
  1994 سنة 1المجلة العربية لحقوق اإلنسان صدر عن المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، عدد  -2

  1995 سنة 2المجلة العربية لحقوق اإلنسان صدر عن المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، عدد  -3

  1998 سنة 9مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -4

  1998 سنة 11مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -5

  1999 سنة 16-15مجلة رواق عربي ، يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عدد  -6

  1995 سبتمبر 10عدد " الجزائر " مجلة حقوق اإلنسان ،تصدر عن المهعد الوطني لحقوق اإلنسان  -7
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التربية من أجل الديمقراطية طبعت " سيادة المواطن " ببحث األستاذ فيليب أوجييي " خاصة " مجلة صادرة عن منظمة اليونسكو  -8
 " فرنسا  " 1994بمطابع بورش اليونسكو سنة 

 " نشر  " 1989حول تدريس حقوق اإلنسان ، نيوروك " مركز حقوق اإلنسان بجنيف " منشور صادر عن األمم المتحدة  -9

تصدر عن مركز حقوق اإلنسان بحنيف ، مكتب األمم " المجلة  اإلعالمية العالمية لحقوق اإلنسان  " 08صحيفة وقائع رقم -  10
 1990 أفريل –المتحدة 

  حول لجنة  القضاء على التمييز العنصري 12صحيفة وقائع رقم / 11

  .1991 حول لجنة  القضاء على التمييز العنصري  جويلية 12             صحيفة وقائع رقم 
 للدكتور" حقوق اإلنسان الرؤيا الجديدة " مجلة تصدر عن مركز القاهرة لدرسات حقوق اإلنسان عدد حول / 12     

   .1996            منصف المرزوقي 

 التسوية السياسة ، الديموقراطية وحقوق" مجلة تصدر عن مركز القاهرة لدرسات حقوق اإلنسان عدد حول / 13
  .1997تقديم األستاذ عبد المنعم سعيد ، "        اإلنسان  

مجلة تصدر عن مركز القاهرة لدرسات حقوق اإلنسان عدد حول تحديات الحركة العربية لحقوق اإلنسان ، األستاذ بهي الدين / 14
  1997حسن ، 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                       86

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثانً: السداسً
      

 ٌحً عبد الحمٌد: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
 داللو نوال: األستاذ المسؤول على المادة

  لؽة إنجلزٌة:المادة
 

 :أهداف التعلٌم
اكتساب الطالب معرفة موسعة ومعمقة بالمصطلحات القانونٌة والتعابٌر المستعملة فً مجال تحدٌد -

 .المضامٌن الفكرٌة القانونٌة وتمكٌنه تدرٌجٌا من استعمال اللؽة اإلنجلزٌة فً دراسة العلوم القانونٌة
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 ـ المبادئ العامة للقانون
 مبادئ أولٌة فً اللؽة اإلنجلزٌة المستوى الثانً-
 

 :محتوى المادة
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً حقوق اإلنسان

 مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً  - 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً العام 

 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً اإلنسانً 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الجنائً الدولً 

  

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان كتابً+ تقٌٌم مستمر

 
 : المراجع

 .ـ كافة مراجع اللؽة اإلنجلزٌة المتخصصة
 المإلفات فً العلوم القانونٌة باللؽة اإلنجلزٌة- 
 القوامٌس المختلفة ، العامة و المتخصصة - 
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   القانون الدولً لحقوق اإلنسان:عنوان الماستر

 
 السداسً الثالث

 
  فنٌنخ عبد القادر :ساسٌةاألستاذ المسؤول عن وحدة التعلٌم األ

 عباسة الطاهر :األستاذ المسؤول على المادة
  المؤسسات القضائٌة الجنائٌة: المادة 

: أهداف التعلٌم

إلمام الطالب واكتسابه معرفة دقٌقة بالمإسسات القضائٌة الجنائٌة وتطورها عبر المراحل التارٌخٌة 
لتطور القضاء الجنائً الدولً سواء تعلق األمر بالمحاكم الجنائٌة الدولٌة المإقتة أو المحاكم الجنائٌة 

مهما لتعزيز مناسبا و أشكالها يعد مدخال بكل الدوليةتفعيل المؤسسات القضائية  باعتبار أن الدائمة 
 .حقٌقٌة قادرة على المساهمة فً تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌندولية عدالة 

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

o مصادر القانون وتقسٌماته: معرفة النظرٌة العامة للقانون 

o  مبادئ القانون الدولً العام 

o  ًالقانون الجنائً الوطن 

o  قانون اإلجراءات الجزائٌة 

o ًالقانون الجنائً الدول 

 

 :محتوى المادة
 تطور المإسسات القضائٌة الجنائٌة  -

 (محكمة ٌوؼوسالفٌا ورواندا)المحاكم الدولٌة المإقتة  -

 الحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة  -

 المحكمة الجنائٌة الدولٌة -

 نظام روما األساسً  -

 اختصاصات المحكمة الجنائٌة الدولٌة -

  آلٌات ممارسة اختصاصات المحكمة الجنائٌة الدولٌة -
: طرٌقة التقٌٌم
 نهائً امتحان +تقٌٌم مستمر

 
 : المراجع

 2004عبد الفتاح بٌومً حجازي،المحكمة الجنائٌة الدولٌة،دار الفكر الجامعً ،القاهرة،- 
  2004حمدي رجب عطٌة،الجرائم الدولٌة ،دار محسٌن للطباعة والنشر ، القاهرة،-

  1999أبو الخٌر عطٌة ،المحكمة الجنائٌة الدولٌة،دار النهضة العربٌة،- 
عبد هللا سلٌمان سلٌمان،المقدمات األساسٌة فً القانون الدولً الجنائً،دٌوان المطبوعات - 

 1992الجامعٌة،
 1973محً الدٌن عوض ،دراسات فً القانون الدولً الجنائً ،القاهرة ،- 
 2011ٌوسؾ حسن ٌوسؾ،القانون الجنائً الدولً ،مكتبة الوفاء القانونٌة ،االسكندرٌة،- 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثالث: السداسً
 

 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسإول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 حٌتالة معمر: األستاذ المسإول على المادة

 المنظمات غٌر الحكومٌة: المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 راد ِظٍؾخ ػبِخ ٟٚ٘ ال رخؼغ ادِٕظُ التً تعتبرغ١شاٌؾى١ِٛخالدراسة الدقٌقة والمعمقة للمنظمات 

 رزؼبْٚ أٚ رزٍمٝ ِغبػذاد ٚر٠ّٛالد ِٓ ٘ب ِٓ أْال ٠ّٕغ غ١ش أْ ٘زا ٌؾىِٛخ ٚال ٌّؤعغخ د١ٌٚخ

وّب عزٙذف اٌذساعخ إٌٝ ث١بْ  دٚس .ٌٚىٕٙب رأعغذ ٚرٕشؾ دْٚ سلبثخ ِٓ اٌؾىِٛبد اٌٛؽ١ٕخ. اٌؾىِٛبد

 . اٌذٌٟٚ ِٚذٜ فؼب١ٌزٙب فٟ رؾم١ك ٚرط٠ٛش ِفب١ُ٘ ؽمٛق اإلٔغبْالمجتمع٘زٖ إٌّظّبد فٟ 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 اإللمام بالنظرٌة العامة للقانون المدنً  -
 األشخاص المعنوٌة -
 القانون الدولً العام  -
 قانون المجتمع الدولً  -
 حقوق اإلنسان  -
 مفهوم المنظمات الحكومٌة والمنظات ؼٌر الحكومٌة -

 :محتوى المادة
 تعرٌؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة  -

 تصنٌؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة  -

 المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً لها عالقة بحقوق اإلنسان  -

 دراسة منظمة العفو الدولٌة -

 دراسة الصلٌب األحمر -

  مدى اعتراؾ القانون الدولً بهذه المنظمات -

 نفوذ المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً لها عالقة بحقوق اإلنسان -

 الدور الذي تلعبه الوكاالت الدولٌة الخاصة فً مجال حقوق اإلنسان  -
  :طرٌقة التقٌٌم
   . نهائًامتحان+  تقٌٌم مستمر

 : المراجع
 1975أثٛ ١٘ف ػٍٟ طبدق ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ،ِٕشأح اٌّؼبسف ،االعىٕذس٠خ،  -

 1983اٌّغزٚة إثشا١ُ٘ ،ِؾبػشاد فٟ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاالل١ّ١ٍخ،داس اثغبِؼخ ،ث١شٚد ، -

  1996اٌّغزٚة إثشا١ُ٘،ِؾبػشاد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، داس اثغبِؼخ ،ث١شٚد، -

 1994ِجشٚن غؼجبْ ،اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ،د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، -

 1993ػشفخ طبٌؼ ػجذ اٌغالَ ، إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاالل١ّ١ٍخ،اٌذاس اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍٕشش ، -

 1985شٍجٟ اثشا١ُ٘ ،إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ ، داس اثغبِؼخ ،ث١شٚد، -
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 الثالث:  السداسً

 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة  
 لعٌمش ؼزالة:  األستاذ المسؤول على المادة

 المنازعات الدولٌة: المادة
  :أهداف التعلٌم

بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌعنً تمكنه من الطرق البدٌلة لفض النزاع وبالخصوص التحكٌم الذي 
ٌجد مجاال واسعا للجوء إلٌه من خالل إقبال المإسسات  لهذا الطرٌق، إذ ٌتضمن التكوٌن األحكام الدقٌقة 

هناك من عرؾ النزاع بؤنه انهٌار أو تعطل فً النظام ؾ.والمعمقة الخاصة  فً قواعد المسإولٌة الدولٌة 
االجتماعً والسٌاسً القائم دون أن ٌصحبه بالضرورة بروز نظام بدٌل كما كان فً الصومال وقبله 

وتحدث آخرون عن مفهوم النزاع من خالل تحدٌد الظروؾ الموضوعٌة لبروزه، فٌوجد النزاع . لبنان
عندما تالحظ مجموعتان أو مجموعات أن مصالحها متناقضة أو التعبٌر عن مواقفها أصبح ٌتم بعدائٌة أو 

وقد تكون هذه المجموعات . تحاول تحقٌق أهدافها بؤعمال تإدي إلى اإلضرار بالمجموعات األخرى
 .أفرادا أو مجموعات صؽٌرة أو كبٌرة

 : ـ المعارف المسبقة المطلوبة
 االلتزامات والعقود والقانون التجاري وقانون األعمال،: التمكن من أحكام القانون المدنً - 
 .المعرفة الكافٌة بقواعد التنظٌم القضائً عموما، واإلجراءات المدنٌة وطرق الطعن وآثاره- 

 :محتوى المادة

  .األقالٌم والمال ومصادر الطاقة والؽذاء، وكٌفٌة توزٌع تلك الموارد: الموارد أو الثروة، مثل .1

السلطة إذ ٌتم التنازع بشؤن كٌفٌة تقسٌم آلٌات الحكم والمشاركة السٌاسٌة فً عملٌة صناعة  .2
  .القرار

  .الهوٌة وتتعلق بالمجموعات الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة .3

األوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة، ومنها مدى شعور الناس بؤنهم ٌعاملون باحترام وتقدٌر وأن  .4
  .حكومتهم تحافظ على تقالٌدهم االجتماعٌة

  القٌم وخاصة تلك المتمثلة فً أنظمة الحكومة والدٌن واألٌدٌولوجٌة .5
وعلٌه سنقوم بإبراز من خالل هذه المادة مفاهٌم النزاع الدولً وطرق حله سلمٌا لتفادي اإلنتهاكات 

 .الدولٌة لحقوق اإلنسان من خالل تفادي النزاعات المسلحة سواء كانت ذلت طابع داخلً أو دولً 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 : المراجع
مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 1

1994  
 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
  .1995     محمد 

  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

 الثالث : السداسً
 

 حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 قماري نضرة: األستاذ المسؤول على المادة

 قانون المؤسسات العقابٌة: المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 الجزاء الذي ٌتبع تجرٌم سلوك معٌن ٌمنع األفراد من الدراسة الدقٌقة والمعمقة  لمفهوم العقوبة بإعتبارها
إتٌانه، وهً بذلك جزء هام من نظام قانونً متكامل ٌنطلق من الرؼبة الجماعٌة فً إضفاء الحماٌة 

لألفراد بمنع سلوكات معٌنة وترتٌب جزاءات لألفراد الذٌن ٌخالفون هذا المنع، هذه العقوبة التً تختلؾ 
باختالؾ نوع الجرٌمة التً ارتكبت، وقد كانت العقوبة فً العصور القدٌمة تقتصر فقط على العقوبات 

البدنٌة تؤتً فً مقدمتها عقوبة اإلعدام، أو الشنق، او بتر أحد األعضاء، إال انه وبتطور المجتمعات 
ظهرت إلى الوجود العقوبات السالبة للحرٌة والعقوبات المالٌة كالؽرامة والمصادرة وؼٌرها من 

العقوبات األخرى، وكان الهدؾ من تطبٌق العقوبة السالبة للحرٌة هو تحقٌق اإلٌالم او باألحرى اإلنتقام 
من المجرم، إالّ أنه تم استبعاد فكرة اإلنتقام و التً تعد ولٌدة للسلوك اإلنسانً البدائً الجاهل متمثلة فً 

عدة صور كالرمً فً النهر أو الشنق او الضرب حتى الموت، حٌث اتسمت بالطابع الوحشً، ثم 
 تطورت العقوبة لتصبح وسٌلة لتهذٌب المجرم وإصالحه و تؤهٌله

 والعهد الدولً الخاص بالحقوق اإلقتصادٌة 1948وبصدور اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان سنة      
 من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة التً نصت على 10واالجتماعٌة والسٌما المادة 

ضرورة معاملة األشخاص المحرومٌن من حرٌتهم فً إطار الكرامة اإلنسانٌة بمعنى الحث على أنسنة 
 وهً القواعد التً 30/08/1955السجون، وهذا ما جاءت به قواعد الحد األدنى لمعاملة المساجٌن فً 

: صادق علٌها المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً لألمم المتحدة فً الدورة المنعقدة فً جونٌؾ بتارٌخ 
31/07/1957 . 

       
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

اإللمام بالنظم العامة للقانون الجزائً ، قانون اإلجراءلت الجزائٌة ، قانون إصالح السجون،قانون 
 . الجزائً المقارن 

 :محتوى المادة
 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماٌة جمٌع االشخاص الذٌن ٌتعرضون ألي شكل من دراسة وبٌان -

  .أشكال اإلحتجاز أو السجن

 األساسٌة لمعاملة السجناء وهً مجموع المبادئ والقواعد التً استند إلٌها المشرع األطر -
 72/02الجزائري فً سّنه لقانون تنظٌم السجون وإعادة تربٌة المساجٌن بموجب األمر رقم 

  .10/02/1972الصادر فً 

تضمن قانون تنظٌم السجون وإعادة الم 2005 فٌفري 06فً  المإرخ  05/04رقم قانون ال -
جاء بسٌاسة عقابٌة جدٌدة تتضمن العدٌد من الضمانات والذي اإلدماج اإلجتماعً للمحبوسٌن 

 .والحقوق التً ٌتمتع بها المحبوس داخل المإسسة العقابٌة

 تدعٌم الدور الفعال الذي تقوم به المإسسات العقابٌة، باعتبارها األداة أو الجهاز الذي تتجسد  -
 . بواسطته األهداؾ الجدٌدة للسٌاسة العقابٌة
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حقوق المساجٌن سواء فً القانون الوطنً أو بموجب االتفاقٌات الدولٌة المتخصصة فً هذا  -
 .الشؤن

 .دراسة السٌاسات العقابٌة المقارنة -

  
: طرٌقة التقٌٌم

   . نهائًامتحان
 : المراجع

 .قانون تنظٌم السجون  -

 .المبادىء التوجٌهٌة لألمم المتحدة المتعلقة بمعاملة المساجٌن -

 .المإتمرات الدولٌة لقانون العقوبات  -
 .1994اسكندر ؼطاس ،تسلٌم المجرمٌن ،دار العلم للمالٌٌن ، -

  .1991نٌلسون ،األنتربول فً الصراع ضد الجرٌمة،دار مصر للنشر ،سورٌا ن.ي -

 .2001محمود كبٌش، المإسسات العقابٌة  ،الطبعة الثانٌة ،دار النهضة العربٌة، -

 .1998محمد إبراهٌم زٌد،تنظٌم السجون ،مجلة الفكر الشرطً، -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                       92

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 
 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر

 
 الثالث: السداسً

 
 فنٌنخ عبد القادر:  المنهجٌةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 
 بن شرقً محسن: األستاذ المسؤول على المادة

 
 منهجٌة البحث العلمً: المادة

 
: أهداف التعلٌم

تمكٌن الطالب من إعداد بحث التخرج بشكل دقٌق ووفق ضوابط البحث العلمً المعروفة، وتنمٌة قدرته 
.  على تطوٌر أفكاره العلمٌة وعرضها وفقا للمعاٌٌر العلمٌة المتعارؾ علٌها

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

.  أسٌاسٌات المناهج القانونٌة، وكل المعارؾ والخبرات التً اكتسبها خالل دراسته األولٌة
 

: محتوى المادة
 . مراجعة معارؾ الطالب المنهجٌة -

 . تعلٌمه كٌفٌة كتابة مذكرة البحث -

 . بؤخطائه وهفواته السابقةتذكٌره  -

.  مطالبته بإعداد بحث نموذجً -

 
: طرٌقة التقٌٌم

تقوٌم مستمر + امتحان 
 

:  المراجع
. 2004ـ  أحمد خروع، المناهج العلمٌة وفلسفة القانون، الجزائر، 

.  2003ـ صالح الدٌن شروخ، منهجٌة البحث القانونً للجامعٌٌن، دار العلوم، 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان : عنوان الماستر
 

 الثالث: السداسً
 

 فنٌنخ عبد القادر:  المنهجٌةاألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 

  حمٌش ٌمٌنة: األستاذ المسؤول على المادة
 

 المنظمات الدولٌة الحكومٌة: المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً للمنظمات الدولٌة و كٌفٌة إنشائها و طرق عملها  -

  المنظمة الدولٌة هً كائن قانونً أو وحدة قانونٌة تضم مجموعة من الدول وعالقتها باألمم المتحدة ،ؾ
ٌنشؤ من خالل اتفاق دولً و ٌتكون من أجهزة او فروع دائمة  وٌتمتع بارادة ذاتٌة مستقلة فً 
 .مواجهة الدول المكونة له ،وذلك بقصد رعاٌة بعض المصالح المشتركة او تحقٌق أهداؾ معٌنة

والمنظمات الدولٌة هً مناط اهتمام قانون المنظمات الدولٌة او قانون التنظٌم الدولً وهو احد فروع 
 القانون الدولً 

وتتمٌز المنظمات الدولٌة الحكومٌة بؤنها تتكون من دول ذات سٌادة وذلك بموجب معاهدة او      
اتفاق دولً متعدد األطراؾ ، وأن لها كٌانا دائما ومستمرا، وانها تملك الشخصٌة القانونٌة المستقلة 

ومن ثم تختلؾ المنظمة الدولٌة عن .بمعنى االرادة الذاتٌة المستقلة عن ارادات اعضاءها انفرادٌا
المإتمر الدولً ذلك ان االخٌر الٌتمتع بارادة ذاتٌة منفصلة عن الدول المكونة له او المشتركة فٌه 

تلزم القرارات الصادرة عنه اال الدول التً وافقت علٌها خالفا للمنظمة التً تلزم االعضاء  وال
 .بقراراتها

 :  المعارف المسبقة المطلوبة
 النظرٌة العامة لاللتزامات- 
  مبادئ فً القانون الدولً  - 

 مبادئ فً  قواعد المجتمع الدولً-  
 : محتوى المادة

 القواعد القانونٌة التً تحكم نشؤة وعمل المنظمات الدولٌة -

 دستور المنظمة أي القانون االساسً للمنظمة  -

 ةلمصادر القانونٌة المشتقة للمنظمات الدولًا -

 المصادر القانونٌة العامة التً تحكم العالقات الدولٌة وتصلح للتطبٌق على المنظمات الدولٌة -

 أجهزة المنظمة ،الهٌكل القانونً للمنظمات الدولٌة  -

 الموظفون الدولٌون  ،أعضاء المنظمة 

 وظائؾ المنظمات الدولٌة -

 أهداؾ المنظمات الدولٌة   -

 تارٌخ المنظمات الدولٌة  -

 مراحل تطور المنظمات الدولٌة  -

 أنواع المنظمات الدولٌة وتصنٌفها  -

 الشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة  -
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 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً  

 : المراجع
مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 1

1994  
 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
  .1995     محمد 

  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                       95

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ   اي:                                                                                            ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                       
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثالث: السداسً
 فنٌنخ عبد القادر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة

 فٌصل بن زحاف :  األستاذ المسؤول على المادة
 التدخل اإلنسانً : المادة

 :أهداف التعلٌم
الذي " التدخل اإلنسانً "ٌهدؾ الى تمكٌن الطالب من المعارؾ القانونٌة والتقنٌة المتعلقة بموضوع - 

لٌست جدٌدة فى العالقات الدولٌة، ولكنها أصبحت بارزة وممٌزة بصورة كبٌرة بعد ٌعبر عن ظاهرة 
انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام الدولى الجدٌد الذى تهٌمن علٌه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، إذ نتج 

عن سقوط المنظومة االشتراكٌة تفشى الصراعات الداخلٌة فى الكثٌر من الدول مما أدى إلى انتشار 
العدٌد من المظالم والحروب والصراعات الداخلٌة واإلقلٌمٌة وخاصة ما ٌتعلق بالعرقٌات، ففرض هذا 
على الدول والمنظمات الدولٌة مبرر التدخل لحماٌة هذه األقلٌات تحت مسوؼات حماٌة حقوق اإلنسان 

وحماٌة األقلٌات وتقدٌم المساعدة اإلنسانٌة 

ٌشتمل التدخل اإلنسانى على المساعدة اإلنسانٌة والتدخل العسكرى بشقٌه السلمى والحربً، وٌتم ذلك و 
فى الؽالب تحت ؼطاء قانونى من األمم المتحدة، ولكن ذلك ٌتعارض فى بعض جوانبه مع مفاهٌم ثابتة 

فى القانون الدولى والعالقات الدولٌة مثل مفهوم السٌادة وعدم التدخل فى شإون الدول المستقلة 
 :مٌثاق هٌئة األمم المتحدة و من خالل هذه المادة سنتطرق إلى المحاور التالٌة المنصوص علٌها فى 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 مبادئ القانون أي نظرٌة القانون ونظرٌة الحق-
 النظرٌة العامة اللعالقات الدولٌة ، القانون الدولً العام ، القانون الجنائً الدولً ، القانون الجنائً  -

 :محتوى المادة
ِجشساد اٌزذخً اإلٔغبٟٔ  -

اٌزذخً اإلٔغبٟٔ  ٌّٛػٛع اإلرغب٘بد اٌّؤ٠ذح -

 اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ٌّٛػٛع اإلرغب٘بد اٌّؼبسػخ -

 اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ٚفىشح اٌغ١بدح -

  اٌزذخً اإلٔغبٟٔ ػٓ ؽش٠ك اٌمٛح اٌّغٍؾخ -

 :طرٌقة التقٌٌم
 متحان نهائً 

 : المراجع
مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة  - 

1994  
 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
  .1995     محمد 

  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر 
 

  الثالث: السداسً
 محمد كرٌم نور الدٌن: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة

 عباسة دربال صورٌة : األستاذ المسؤول على المادة
  القانون الدبلوماسً: المادة

 
 :أهداف التعلٌم

هو جزء من القانون الذي لقانون الدبلوماسً ٌهدؾ إلى دراسة أهم المبادىء و األسس التً ٌقوم علٌها ا
الدولً وان هذا الجزء ٌتناول األحكام الخاصة بالتمثٌل الدبلوماسً والمفاوضات بٌن الدول والمفاوضٌن 

وحقوقهم وامتٌازاتهم والمعاهدات واالتفاقٌات التً تتم بٌن الدول واذا كان ما تقدم ٌشكل لنا الناحٌة العامة 
للقانون الدبلوماسً فهناك الى جانب ذلك ناحٌة خاصة بكل دولة تستمد أحكامها من تشرٌعها الوطنً 

 .ومن نظمها وتقالٌدها وقد تختلؾ بذلك فً تفصٌالتها من دولة الى اخرى

وٌعرؾ القانون الدبلوماسً بؤنه فرع من فروع القانون الدولً العام الذي ٌضم القواعد القانونٌة التً 
بذلك الفرع من  (برادٌه فودبرٌه)تهتم بتنظٌم العالقات السلمٌة بٌن اشخاص القانون الدولً العام وٌعرفه 

بٌنما ٌعرفه جنٌه فرع من ،القانون الدولً الذي ٌتناول بصفة خاصة تنسٌق العالقات الخارجٌة للدول
القانون الدولً العام الذي ٌهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنٌن العالقات الخارجٌة للدول وصٌػ تمثٌلها 

. فً الخارج وادارة الشإون الدولٌة وطرٌقة قٌادة المفاوضات
  

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 العرؾ -

المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة  -
 آراء فقهاء القانون الدولً والدبلوماسً -

 قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولٌة -

 واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالدبلوماسٌة المإتمرات -

 الجهود الرسمٌة والخاصة -

 
 :محتوى المادة

  القانون الدبلوماسً  -

 الحقٌبة الدبلوماسٌة -

 الحصانات الدبلوماسٌة  -

 الدبلوماسٌة و العالقات الدولٌة -

 الدبلوماسً ، مهام وصالحٌات -
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

 : المراجع
مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 

1994  
 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
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  .1995     محمد 
  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
 .م1999مصر، الزقازٌق ،حازم حسن جمعة، القانون الدولً المعاصر -7

. م2003مجموعة النٌل العربٌة، القاهرة ،عبد المطلب عبد الحمٌد، النظام العالمً الجدٌد -8
. م2001دار نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع، دمشق ، عماد حبٌب، القانون الدولً -9
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
 

  الثالث: السداسً
 محمد كرٌم نور الدٌن: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة

 عباسة جمال: األستاذ المسؤول على المادة
 نظام تسلٌم المجرمٌن: المادة

 
: أهداف التعلٌم

 الذي ٌعبر عن عملٌةالتسلٌم نجاح الطالب فً هذه المادة هو بمثابة حصوله على التحكم فً تقنٌات نظام 
فٌها وذلك بناء  تخلً الدولة عن أي شخص متواجد فً إقلٌمها الى دولة أخرى ، ٌكون مالحقاً او محكوما

ونقل األشخاص  أاالسترداد  ٌنطبق على هذا المفهوم كل من عبارات التسلٌم ،، وطلب هده األخٌرة على 
كما ٌعتبر  نظام تسلٌم المجرمٌن إجراء من إجراءات التعاون القضائً الدولً تقوم بموجبه إحدى الدول 

بتسلٌم شخص متواجد على إقلٌمها إلى دولة أخرى أو إلى جهة قضائٌة دولٌة   (الدولة المطلوب إلٌها  )
إما بهدؾ محاكمته عن جرٌمة أتهم بإرتكابها و إما ألجل تنفٌذ حكم اإلدانة الصادر  (الجهة الطالبة  )

 . ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولٌة 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة 
النظرٌة العامة للقانون وااللتزامات ونظرٌة الحق، القانون الجنائً ، قانون اإلجراءات الجزائٌة ، القانون 

 .الدولً العام ، قانون المإسسات العقابٌة 
: محتوى المادة

 مفهوم التسلٌم-  -

 معاٌٌر الطبٌعة القضائٌة للتسلٌم -

 المصادر القانونٌة لنظام التسلٌم -

 الشروط الواجب توفرها إلعمال نظام التسلٌم -

 موانع نظام تسلٌم المجرمٌن -

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً 

 
 : المراجع

مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 
1994  

 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
  .1995     محمد 

  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
  الثالث: السداسً

 محمد كرٌم نور الدٌن: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
 بن قو أمال:  األستاذ المسؤول على المادة

 مكافحة اإلرهاب الدولً: المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 اٌزٟ رؼشف ػٍٝ  ِىبفؾخ اإلس٘بةبفضل التكوٌن فً هذه المادة، ٌتمكن الطالب من معرفة إجراءات - 

 اٌؾىِٛبد ٚاٌمٛاد اٌّغٍؾخ تعتمدها اٌزٟ ،رٍه اٌزطج١مبد ٚاٌزىز١ىبد ٚاٌزم١ٕبد ٚاالعزشار١غ١بدأٔٙب 

ٚإداساد األِٓ ٚاٌّؤعغبد اٌظٕبػ١خ، ٌّٕغ ٚسدع ٚاٌشد ػٍٝ اٌزٙذ٠ذاد االس٘بث١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌغٙبد 

االس٘بث١خ فؼ١ٍب أٚ رُٕغت إ١ٌٙب أٚ رُؼٍٓ ِغؤ١ٌٚزٙب ػٓ رٕف١ز٘ب ٠ٚشًّ رٌه ػ١ٍّزٟ اوزشبف األػّبي 

االس٘بث١خ اٌّؾزٍّخ ٚاٌشد اٌؾبعُ اٌفٛسٞ ػٍٝ ِضً رٍه األػّبي ػٍٝ أْ خطٛاد ِىبفؾخ االس٘بة رشًّ 

 ل١بدارٙب، ػٕبطش٘ب، ٔٛا٠ب٘ب االس٘بث١خ، اٌزؼشف  اٌجؾش ٚاٌزؾشٞ ػٓ إٌّظّبد االس٘بث١خ:ٌٝٚال رمزظش ع

ػٍٝ اٌّزؼب١ٔٚٓ ٚاٌّزؼبؽف١ٓ ِؼٙب ٚاٌّؤاصس٠ٓ ٌٙب، اٌزأوذ ِٓ ِظبدس ر٠ٍّٛٙب ٚدػّٙب اٌجششٞ ٚاٌزمٕٟ، 

ا١ٌّذا١ٔخ، ِزبثؼخ ِظبدس رغ١ٍؾٙب ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌزخبئش  رؾذ٠ذ ِشاوض صمٍٙب ِٚٛالغ أطالق ػ١ٍّبرٙب

ٚاٌّزفغشاد، ِالؽمخ ٔشبؽبرٙب ٚثشاِغٙب لظ١شح ٚثؼ١ذح االعً، رظ١ٕفٙب ٚر١١ّض٘ب ٚٚػغ اٌخطؾ إٌبعؼخ 

 .الػزشاػٙب ٚرذ١ِش٘ب، شً لذساد ِفىش٠ٙب ِٕٚظش٠ٙب ِٚخططٟ ػ١ٍّبرٙب

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

النظرٌة العامة للقانون وااللتزامات ونظرٌة الحق، القانون الجنائً ، قانون اإلجراءات الجزائٌة ، القانون 
 .الدولً العام ، قانون المإسسات العقابٌة ، القانون الجنائً الدولً ، القانون الدولً اإلنسانً 

 :محتوى المادة
 تعرٌؾ الجرٌمة اإلرهابٌة و تحدٌد خصائصها -

 أركان الجرٌمة اإلرهابٌة  -

 مفهوم جرٌمة اإلرهاب الدولً -

 أركان جرٌمة اإلرهاب الدولً -

 أسالٌب مكافحة جرائم اإلرهاب الدولً  -

 التعاون األمنً لمكافحة جرٌمة اإلرهاب الدولً -

 التعاون القضائً لمكافحة جرٌمة اإلرهاب الدولً -

: طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً

: المراجع
مبادىء القانون الدولً العام ، األستاذ بوسلطان محمد ، الجزء األول دٌوان المطبوعات الجامعٌة - 

1994  
 O P U" البطالن و األنهاء و إجراء حل المنازعات الدولٌة المتعلقة بذلك " فعالٌة لمعاهدات الدولٌة - 2

   األستاذ بوسلطان
  .1995     محمد 

  ELGA . 2002درسات فً القانون الدولً العام ، الدكتور ، صالح الدٌن أحمد حمدي منشورات - 3
 " أستاذ بجامعة القاهرة  . " 2007القانون الدولً اإلنسانً ، األستاذ محمود شرٌؾ بسٌونً - 4
 " المكتبة النجلوا مصرٌة  " 1986اإلسالم و المعاهدات الدولٌة ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً - 5
تطور التبادل الدبلوماسً فً اإلسالم ، الدكتور محمد الصادق عفٌفً ، المكتبة األنجلو مصرٌة - 6

1986.  
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان:  عنوان الماستر
 

  الثالث: السداسً
 حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة

 داللو نوال:  األستاذ المسؤول على المادة
 لغة إنجلزٌة : المادة

 
 :أهداف التعلٌم

اكتساب الطالب معرفة موسعة ومعمقة بالمصطلحات القانونٌة والتعابٌر المستعملة فً مجال تحدٌد -
 .المضامٌن الفكرٌة القانونٌة وتمكٌنه تدرٌجٌا من استعمال اللؽة اإلنجلزٌة فً دراسة العلوم القانونٌة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 ـ المبادئ العامة للقانون

 مبادئ أولٌة فً اللؽة اإلنجلزٌة المستوى الثانً-
 

 :محتوى المادة
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً حقوق اإلنسان

 مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً  - 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً العام 

 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً اإلنسانً 
 ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الجنائً الدولً 

  

 
 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان كتابً+ تقٌٌم مستمر

 
 : المراجع

 .ـ كافة مراجع اللؽة اإلنجلزٌة المتخصصة
 المإلفات فً العلوم القانونٌة باللؽة اإلنجلزٌة- 
 القوامٌس المختلفة ، العامة و المتخصصة - 
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 القانون الدولً لحقوق اإلنسان: عنوان الماستر
  الثالث: السداسً

 حٌتالة معمر: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة
 زروق أحمد: األستاذ المسؤول على المادة

 إعالم آلً: المادة 
 

 :أهداف التعلٌم
اكتساب الطالب معرفة معمقة وموسعة تسمح له باستعمال دقٌق ومعمق لتقنٌات استعمال اآللة - 

االلكترونٌة بطرٌقة متكاملة وفقا آلخر التطورات التكنولوجٌة فً مجال اإلعالم اآللً، مدى نجاعتها فً 
 إطار المإسسة وبرامج التسٌٌر ضمنها

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 (على األقل لؽتٌن أجنبٌتٌن )الوطنٌة واألجنبٌة : معرفة اللؽات -
 

 :محتوى المادة
 التعلٌم التقنً لكٌفٌات استعمال مكونات الحاسوب اآللً

 تحدٌد األهداؾ األولٌة لبرامج الكمبٌوتر
 تلقٌن طرق األساسٌة إلعداد اللوجٌسٌال 

 بعض أنواع اللوجٌسٌال وبرامج الكمبٌوتر المستعملة فً إطار المإسسات
 أمثلة عن لوجٌسٌاال مسك المحاسبة للمإسسٌة

 لوجٌسٌال الموارد البشرٌة
 ( vidéoconférence )طرق االتصال الحدٌثة واالجتماعات عبر الطرٌق االلكترونً 

 طرق تؤمٌن وضمان برامج الحاسوب
 

 :طرٌقة التقٌٌم
 امتحان نهائً+ تقٌٌم مستمر

 
 : المراجع

 
 جمٌع المراجع المتخصصة فً اإلعالم اآللً باللؽة العربٌة أو الفرنسٌة

 جمٌع برامج الحاسوب التقنٌة وطرق استعمالها
 المراجع المتعلقة بتركٌبة الحاسوب وأجزائه ولواحقه
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V  -االتفاقٌات /العقود 
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VI -السٌرة الذاتٌة للمنّسقون 
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 السٌرة الذاتٌة لمسؤول فرقة مٌدان التكوٌن
 

Curriculum Vitae 

I. ETAT CIVIL 

 
Nom: BEKENNICHE OTMANE 

Date et lieu de naissance : 01 mai 1969 à Mohammadia, Mascara 

Nationalité                      : Algérienne 

Marié, deux enfants 

Adresse professionnelle   : Faculté de droit, Université de Mostaganem 

Tél                                 : 07-74-21-71-01 

II. Titres et Diplômes 

 

Habilitation à diriger des recherches (HDR) 

Doctorat en droit : novembre 1998, Université René Descartes, Paris V  

Mention : TRES HONORABLE 

Sujet : La coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne : Bilan et Perspectives 

DEA en droit de l’Economie Internationale et du Développement : octobre 1993, Université 

de Paris V 

Licence en droit, juin 1992, Université d’Oran 

Baccalauréat, juin 1988, Mohammadia 

 

II. Stages 
 

- Stage à la Cour d’appel de Paris, janvier 1998 

- Stage dans un Cabinet d’Avocat à Paris, 2 mai au 31 décembre 1998 

- Stage au Tribunal d’Instance de Montreuil, 4 janvier au 30 septembre 1999 

- Stage sur la saisie-arrêt des rémunérations au centre de formation permanente des 

fonctionnaires des services judiciaires de Paris, 6 au 7 avril 1999  

- Stage sur la Régie au centre de formation permanente des fonctionnaires des services 

judiciaires de Paris, 21 mai 1999 

- Stage sur les principes de la procédure civile au centre de formation permanente des 

fonctionnaires des services judiciaires de Paris, 15 au 17 mai 2000 

 
III. Evolution de la carrière 

 

- Chargé d’enseignement en droit à l’Université de Créteil Paris XII, 1999 – 2000 

- Chargé d’enseignement en droit à l’Université de Formation Continue de Créteil Paris XII, 

1999-2000 

- Maître de conférence (A) en droit à l’Université de Mostaganem 

- Membre de la Commission régionale d’évaluation des offres « LMD » en droit, 2005 – 2007 

- Chef de département de droit à l’Université de Mostaganem, septembre 2006-2007 

- Président du comité scientifique, janvier 2008 à nos jours 

- Membre élu du Conseil scientifique de la faculté, 2009 à nos jours 
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- Membre élu  du Conseil scientifique de l’Université, 2010 à nos jours 

- Chef du domaine droit et sciences politiques, 2010, à nos jours 

 
V. Activités Scientifiques 

Ouvrages 

 
1 - « La coopération entre l’Union européenne et l’Algérie : l’Accord d’association », 286 p. 

OPU,  2006. 

2 - « Le GATT, l’Algérie et l’OMC », 220 p. OPU, 2006. 

3- « La société internationale », 220 p. OPU, 2008.   

4-  « Le partenariat euro-méditerranéen », 280 p. OPU, 2011. 

 
Articles 

- BEKENNICHE Otmane « Réflexions sur l’adhésion de l’Algérie à l’OMC », Revue de droit 

économique et environnement, Université d’Oran, 2008. 

- BEKENNICHE Otmane « Les investissement étrangers directs », Revue des études et 

recherches juridiques, Université de Mostaganem, N°3,  Janvier 2008, article en français. 

- BEKENNICHE Otmane « Les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC » », Revue études 

et recherches juridiques, Université de Mostaganem, 2007. 

- BEKENNICHE Otmane « Les Etats du Maghreb face à l’élargissement de l’Union 

européenne », Revue des études et recherches juridiques de la faculté de droit  et des sciences 

commerciales de l’université de Mostaganem. N°3, Janvier 2008, article en arabe. 

- BEKENNICHE Otmane « L’environnement et l’OMC : quelles articulations entre politiques 

environnementales et commerce internationale », Revue de droit économique et 

environnement, Université d’Oran, 2011. 

- Communications internationales  

 

- Participation au colloque international qui s’est déroulé les 20 et 21 juin, sous le Thème 

« Développement durable » organisé par l’Université de Mostaganem sous le haut patronage 

de Monsieur Mohammed BEDJAOUI. Sujet de l’Intervention « La coopération entre l’Union 

européenne et l’Algérie : quelles association ? ». 

- Participation au colloque international sous le thème « Mondialisation et régionalisme : quel 

impact pour les économies des Etats du Maghreb » organisé par l’Université d’Oran. Sujet de 

la communication « Les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC ».  

 
- Communications nationales  

 
- Participation au colloque national organisé les 26 et 27 avril 2005 par la faculté de droit de 

l’Université de Mostaganem sous le thème «  les accidents de travail et les maladies 

professionnelles ». 

- Participation à la journée d’étude organisée le 16 avril par l’Université de Formation 

Continue de Mostaganem sous le thème «  Le partenariat euro-méditerranéen ». Sujet de la 

communication « Les accords d’association entre l’Union européenne et les Etats du 

Maghreb ». 

- Participation au colloque national qui s’est déroulé les 05 et 06 Mai2009 à l’Université de 

Mostaganem sous le thème  « Le nouveau code de la procédure civile et administratif » Sujet 

de la communication « L’arbitrage dans le nouveau code de procédure civil et 

administrative ». 
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السٌرة الذاتٌة لمسؤول فرقة شعبة التكوٌن   
 بيـان السيـرة الذاتيـة

CURRICULUM VITAE 
 

Nom : FENINEKH  Abdelkader 

Date et lieu de naissance : 29/06/1975 à Oran 

Nationalité : Algérienne 

Adresse : 40, bis rue Larbi Ben M’Hidi, Oran 

Tél : 0773833492 

E-mail : afeninekh@yahoo.fr 

 

Diplômes : 

 
Doctorat en droit : option droit des affaires, soutenu en février 2013. 

Magister en droit, spécialité droit des affaires ; soutenu en septembre 2003. 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 1999. 

Licence en droit, promotion 1998. 

Baccalauréat sciences de la nature et de la vie 1994. 

 

Carrière professionnelle : 

Maitre de conférences, Avril 2013, Faculté de Droit et Sciences Commerciales, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Maître assistant « A », depuis  juin 2008, Faculté de Droit et Sciences Commerciales, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Maître assistant titulaire « B », depuis juin 2006, Faculté de Droit et Sciences 

Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Maître assistant stagiaire , depuis septembre 2005, Faculté de Droit et Sciences 

Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Maître assistant contractuel, année universitaire 2004-2005, Faculté de Droit 

Université d’Es-Sénia, Oran. 

Enseignant vacataire, depuis 2003, Faculté de Droit et Sciences Commerciales, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem . 

Avocat inscrit au grand tableau depuis 2001, ordre des avocats du barreau d’Oran. 

Avocat stagiaire, l’année judiciaire 2000, ordre des avocats du barreau d’Oran. 

 

Carrière pédagogique 

 

Chargé de cours de : 
Finance publique ( 2

ème
  année licence en droit), depuis 2006,  Faculté de Droit et 

Sciences Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Doit commercial, depuis 2005( 3
 ème

   année licence en droit), Faculté de Droit et 

Sciences Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 
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Droit de la concurrence et protection du consommateur depuis 2008 ( 4
 ème

   année 

licence en droit, 3
ème

 année LMD spécialité droit des affaires) Faculté de Droit et 

Sciences Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Droit commercial et contentieux depuis 2008 ( certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat ) Faculté de Droit et Sciences Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn 

Badis, Mostaganem. 

Droit  des affaires 2008-2009 (2
 ème

   année licence management ) ENSET, école 

supérieur de l’enseignement technologique, Université d’Es-Sénia, ORAN.  

Droit des sociétés – sociétés en difficultés, 2012-2013, département de droit privé, 

Faculté de Droit et Sciences politiques, Université Abd el Hamid Ibn Badis, 

Mostaganem. 

chargé de travaux dirigés : 
Droit civil, droit commercial,  2004, Faculté de Droit Université d’Es-Sénia, Oran. 

Droit civil, droit commercial, méthodologie, terminologie, 2003, Faculté de Droit et 

Sciences Commerciales, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Responsabilité pédagogique : 
- Président du conseil pédagogique de coordination de la 3

ème
 année du département de 

droit, Faculté de Droit et Sciences Commerciales, Université    Abd el Hamid Ibn 

Badis, Mostaganem 2008-2009, 2012-2013. 

- Membre du conseil scientifique de la Faculté de Droit et Sciences Commerciales, 

depuis 2008, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

- Membre du comité scientifique du département de Droit et de Sciences 

Administratives, depuis 2008, Faculté de Droit et Sciences Commerciales, Université 

Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

- Membre du conseil de discipline du département de Droit et de sciences 

administratives, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem depuis 2007. 

- Membre du conseil de discipline de faculté de Droit et des sciences commerciales, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem depuis 2011. 

- Responsable du département de formation CAPA ( certificat d’aptitude à la 

profession d’avocat) de janvier 2008 à novembre 2011.  

- Promoteur de formation Licence LMD : Droit des affaires, n° 396, 2006, 

département de droit privé, Faculté de Droit et Sciences politiques, Université    Abd el 

Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

- Président du conseil pédagogique de coordination de la 3
ème

 année LMD : spécialité 

droit des affaires, du département de droit privé, Faculté de Droit et Sciences 

politiques, Université  Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Encadrement de mémoires et thèses :  

- Encadrement de mémoires en préparation de master spécialité droit du 

commerce international, promotion 2012-2013, Faculté de Droit et Sciences 

politiques, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 
- Encadrement de mémoires en préparation de master spécialité droit du civil 

approfondi, promotion 2012-2013, Faculté de Droit et Sciences politiques, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 
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- Encadrement de mémoires en préparation de master spécialité droit civil 

fondamental, promotion 2012-2013, Faculté de Droit et Sciences politiques, 

Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 
Membre de jury, président de jury de soutenance pour l’obtention de master, 

promotion 2012-2013, Faculté de Droit et Sciences politiques, Université Abd el 

Hamid Ibn Badis, Mostaganem. 

Carrière scientifique 

I- Publication d’articles intitulés 
1/ Le délit d’abus de biens sociaux dans les sociétés commerciales, Revue Entreprise 

et affaire2006, n°1, p . 73. 

2/ Le terme juridique entre le législateur et le traducteur, Revue Al-MUTARĞIM, 

2006, n° 13 , p. 173. 

3/ Le métier d’architecte, Revue foncier et urbanisme 2013, n° 2 ,p. 143 . 

II- Communications  

Colloque national 
1/ Le Prix entre concept économique et concept  juridique dans la réalisation de la 

concurrence, colloque nationale sur les prix et la concurrence, Université de Abi Bakr 

Bel Gayed, Tlemcen et ordre des avocats du barreau de Tlemcen, 2005. 

2/ La nature juridique des rémunérations des dirigeants sociaux des sociétés 

commerciales par rapport au droit social, colloque national sur les litiges sociaux des 

travailleurs, Université de Abi Bakr Bel Gayed, Tlemcen et barreau de Tlemcen, 

2006 . 

3/ L’entreprise algérienne face à un nouveau défi : Le groupe de sociétés, journée 

d’étude sur l’entreprise algérienne et les nouvelles perspectives, Université de Abi 

Bakr Bel Gayed, Tlemcen en collaboration avec et barreau de Tlemcen, 2006 . 

4/ Les nouvelles règles de l’arbitrage commercial  international en tant que mode 

alternative dans le règlement des litiges, colloque national sur le nouveau Code de 

procédures civile et administrative, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem, 

2009 . 

5/ La rémunération des dirigeants sociaux des sociétés commerciales et salaires des 

travailleurs salariés : ressemblance, dissemblance et confusion, journée d’étude sur 

Le salaire entre fonctions sociales et compétitivité économique, Laboratoire 

LABDROS, Université d’Oran,  2012. 

6/ Les taxes pour l’obtention des permis urbain : l’orientation de leurs dépenses, 

colloque nationale sur les autorisations et permis d’urbanisations et leurs impacts sur 

l’environnement, Laboratoire droit foncier et environnement, Faculté de Droit et 

Sciences politiques, Université Abd el Hamid Ibn Badis, Mostaganem, 2013. 

 

Colloque international 
1/ Le terme juridique entre le législateur et le traducteur, colloque international sur la 

traduction du texte juridique, Faculté des lettres, langues et arts, Université d’Es-Sénia 

d’Oran, 2006. 
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2/  La @-société commerciales : Pour une conception en droit algérien, colloque 

international sur la gouvernance électronique,  Université Abd el Hamid Ibn Badis, 

Mostaganem, 2010. 

3 / L’autorité parental : limites et abus, colloque international sur la protection de 

l’enfance, Université d’Adrar, 2013. 
 

 السٌرة الذاتٌة لمسؤول التخصص 
 

CURRICULUM VITAE 

 

1. IDENTIFICATION : 

Nom :  ABACA 

Prénom : TAHAR 

Date et lieu de naissance : 28/04/1975 à Mostaganem.  

Nationalité : Algérienne 

Statut familial : Marié  

Nombre d’enfants : 03 

Adresse domicile : Cité 05 juillet, Bloc111 N° 9, Mostaganem-Algérie. 

Adresse du bureau d’avocat : 02 rue de Tlemcen, centre ville, Mostaganem 

Numéro de téléphone : 07 71 27 34 75 

                                        05 51 68 34 68 

Email : taher.droit@hotmail.fr 

2. CARRIERE SCOLAIRE : 

3.  

Institution : Cycle secondaire Lycée Zerrouki cheikh ibneddine 

Période juin 1994  

Diplôme ou titre Baccalauréat série Lettre et sciences humaines. 

 

Institution : Université d’Es-Senia d’Oran 

Période Juin 1998 

Diplôme ou titre Licence en sciences juridiques et administratives.    

 

Institution : Université d’Es-Senia d’Oran 
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Période Juin 1999 

Diplôme 

professionnel 

Certificat d’aptitude professionnel d’avocat (CAPA) 

 

 

Institution : Université d’Es-Senia d’Oran 

Période Octobre 2002 

Diplôme  Magister en droit de l’homme 

Intitulé du Mémoire 

de Magister 

Le rôle du tribunal pénal international dans le cadre de la lutte 

contre les crimes internationaux.  

 

Institution : Université d’Es-Senia d’Oran 

Période juin 2011  

Diplôme ou titre Doctorat en sciences, Option droit public, spécialité droit 

pénal international 

Intitulé de la thèse du 

Doctorat 

La coopération internationale dans le cadre de la lutte contre 

le crime du terrorisme international.  

 

 

Institution : Université d’Es-Senia d’Oran 

Période Septembre  2013  

Diplôme ou titre ATTESTATION  D’HABILITATION  UNIVERSITAIRE   

 

 

 

CONNAISSANCES LANGUISTIQUES : 

Langue (*) Lecture Orale Écrit 

Arabe 5 5 5 

Français 4 4 4 

 

AUTRES COMPÉTENCES : Maitrise de l’outil informatique et de l’exploitation des  

logiciels : Excel, Word, Powerpoint. 

 

 

Carrière professionnelle : 

Date  1999-à ce jour 

Lieu Mostaganem. 

Employeur L’université Abdelhamid Ibn badiss, Mostaganem. 
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Grade Maître de conférences classe «  A »  

Description des 

missions du poste 

occupé 

Assurer la fonction d’enseigner les différentes matières 

suivantes : 

Droit de l’homme  

Droit administratif 

Contentieux administratif 

Les institutions pénales internationales 

Droit international public 

L’arbitrage international 

Droit pénal   

Droit civil  

Droit des marches publiques 

 

 

 

Date 2007-2011 

Lieu Mostaganem 

Employeur L’université Abdelhamid Ibn badiss, Mostaganem. 

Fonction Chef de département des sciences juridiques et administratives  

Description des 

missions du poste 

occupé 

Gestion administrative et pédagogique du département. 

 

 

 

Date 2007-2011 

Lieu Mostaganem 

Employeur L’université Abdelhamid Ibn badiss, Mostaganem. 

Fonction Membre du comité scientifique du département. 

Membre au conseil scientifique de la faculté du droit.  

Membre au conseil d’administration de la faculté. 

Membre du comité de recrutement au niveau de l’université 

Abdelhamid Ibn badiss, Mostaganem. 

 

 

Date 2009 – à ce jour   (membre  dans  laboratoire -  DROIT-

POUVOIR – SOCIETE ) 

Lieu Université D’ORAN  

Fonction Chef  d’équipe : droit fondamentaux et  Société   
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Séminaires et Stages : 

 

Séminaires et  

Stages  

Participation et interventions aux séminaires suivants : 

1- Le séminaire national sur les droits de l’homme 

organisé en 2002 par la Faculté de droit de 

l’université Abdelhamid  ben badiss, Mostaganem.  

2- Le séminaire national sur la responsabilité médicale 

organisé en Avril 2002 par la Faculté de droit de 

l’université Abdelhamid ben badiss, Mostaganem. 

3- Le séminaire national sur les phénomènes 

criminologiques organisé en 2003 par la Faculté de 

droit de l’université Abdelhamid ben  badiss, 

Mostaganem. 

4- Participation aux journées d’étude en 2003 à 

l’université de Mostaganem sur les systèmes 

judiciaires pénales internationaux. 

5- Participation aux portes ouvertes en 2004 à la cour 

de Mostaganem sur le rôle des institutions pénales et 

internationales dans le cadre de protection 

internationale des droits de l’homme. 

6- Participation au Séminaire international sur E-

gouvernance en 2009 organisé par la faculté de droit 

et sciences commercial de Mostaganem.    

Stages scientifique a l’étranger  : 

1- Participation au concours internationale des droits de 

l’homme  (RENE CASSIN) organisé en 2000 à 

Strasbourg par le conseil de l’Europe et la cour 

européenne des droits de l’homme, en tant que 

représentant de Algérie avec la mission de conseillé 

juridique de la délégation algérienne. 

2- Stage scientifique à courte durée au Caire en 2007 

3- Stage scientifique à courte durée à Damas en 2008 

4-  Stage scientifique à courte durée au Maroc en 2009 

5- Stage scientifique à courte durée en France en 

2010. 

6- Stage scientifique à courte durée en France en 

2011. 

7- Stage scientifique à courte durée en France en 

2012. 

Articles et 

communications 

Communication écrite : de la jonction et la disjonction 

d’instances selon la loi 08-09 datée du 25/02/2008.Revue 

Law Studies, N 09,p141,Aout 2010 .   

 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                    113

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ اي:ػٕٛاْ اٌّبعزش

  2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 



 اٌّؤعغخ   عبِؼخ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ثبد٠ظ ِغزغبُٔ                                                                                    114

لبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌؾمٛق اإلٔغبْ اي:                                                                                               ػٕٛاْ اٌّبعزش

                                         
            2015-2014: اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 

 

VIII -تأشٌرة الندوة الجهوٌة: 

 ( لعرض التكوٌنالنسخة النهائٌةالتأشٌرة تكون  فقط قً )
 

 
 

 
 

 

 

 


