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الجمهورٌة الجزائرٌة الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــة
وزارة التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــً

عرض تكوٌن 

ل. م . د

أكادٌمً  ماستر

القسمالكلٌة/ المعهدالمؤسسة

 بادٌس جامعة عبد الحمٌد بن
 مستغانم

كلٌة الحقوق والعلوم 
 السٌاسٌة

الحقوققسم 

التخصصالشعبةالمٌدان

القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم  الحقوق الحقوق والعلوم السٌاسٌة 
القضائً

بقنٌش عثمانان التكوٌن : الدكتور مسؤول فرقة مٌد
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 الفهرس

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

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

 -----------------------------------------------------ونالمنسق -2

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

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -4

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

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

 التكوٌنأهداف  -ج-------------------------------------------- 

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

 القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل -ه---------------------------- 

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

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

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

 -------------------------------------------------قدرات التؤطٌر -أ
 --------------------------------------------التكوٌنتؤطٌر  ةقفر -ب

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

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

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

 ------------------------------------------ت المادٌة المتوفرةاإلمكانٌا-6

  المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  -أ--------------------------------- 

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

 المقترحمخابر البحث لدعم التكوٌن -ج-------------------------------- 

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

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

  تصال و تكنولوجٌات اإلعالم واالاألعمال الشخصٌة فضاءات  -ه---------------- 
 

II- التنظٌم السداسً للتعلٌم بطاقات ------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------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-  العقود/االتفاقٌات--------------------------------------------------- 
 

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

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

VIII- تأشٌرة الندوة الجهوٌة---------------------------------------------- 
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I-  الماستربطاقة تعرٌف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تحدٌد مكان التكوٌن: *

  مستغانم جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة معهد : أوكلٌة 

 : الحقوق نظام جدٌدقسم 

 :مجموعة 
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 :المنسقون -1

 ( أستاذ التعلٌم العالً أو أستاذ محاضر)  فرقة مٌدان التكوٌنمسؤول  -

 : بقنٌش عثمانالدكتور االسم واللقب 

 أستاذ محاضر أ: الرتبة 
      :045 33 98 21             :البرٌد اإللكترونً:                           21 98 33 045فاكس 

 صفحات( 3ال تزٌد عن فً ملحق عرض التكوٌن ذاتٌة السٌرة ال) المطلوب إدراج * 

 

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

 : بن عزوز بن صابر  االسم واللقب 

 أأستاذ محاضر : الرتبة 
    :045404566                       :البرٌد اإللكترونً:       فاكسBenazzouz 270 @ yahoo.fr         

 (صفحات 3ال تزٌد عن فً ملحق عرض التكوٌن ذاتٌة السٌرة ال)المطلوب إدراج * 

 

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

 : مزٌود بصٌفًاالسم واللقب 

  أ أستاذ مساعدالعلمٌة :الدرجة 
 : 07 75 66 16 37       :البرٌد اإللكترونً:  045404566فاكسsaifi27@hotmail.fr     

 (صفحات 3ال تزٌد عن فً ملحق عرض التكوٌن ذاتٌة السٌرة ال)المطلوب إدراج * 

 

 المشاركون اآلخرون)*(: -3
 المإسسات الشرٌكة األخرى -

 

  االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون:المؤسسات و الشركاء  -

 المإسسات ذات الصلة بمكافحة الجرٌمة، وتنفٌذ برامج إعادة التؤهٌل، السٌما المإسسات القضائٌة.   -

 .مصالح المنازعات لدى كافة المإسسات  -

 مإسسات ومراكز البحث فً مجال الجرٌمة -

 مٌة )اإلعالم المتعلق بالجرٌمة(.المإسسات اإلعال -

 
 
 

 األجانب : الدولٌون الشركاء -
 
 

 
 

 إطار وأهداف التكوٌن: -4

  مكانة المشروعللتكوٌنالتنظٌم العام   –أ : 



  

6                                اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 
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فً حالة اقتراح عدة تكوٌنات فً الماستر أو وجود تكوٌنات متكفل بها من قبل المإسسة )سواء من نفس فرقة 
  مقارنة بالمسارات األخرى وفق الشكل التالً:التكوٌن أو فرق تكوٌن أخرى( ٌرجى تحدٌد مكانة هذا المشروع 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تحدٌد المسارات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن شروط االلتحاق بالماستر) -ب
 (المقترح فً الماستر

ٌسمح للطلبة الذٌن أنهوا الطور األول بنجاح بعد حصولهم على شهادة لٌسانس فً  -
اإلدارة ، المدنً، علم اإلجرام و العلوم الجنائٌةالقانون  التخصصات التالٌة: قانون األعمال،

 13االلتحاق بالماستر عن طرٌق مسابقة أو على أساس اختبارات طبقا لنص المادة  العامة ،
 – 99المعدل للقانون رقم  2888فبراٌر  23المإرخ فً  86 – 88من القانون رقم  1فقرة 

 المتضمن القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً . 85
  

 (سطر على أكثر تقدٌر 28الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوٌن -ج

    إلى تحقٌق األهداف التالٌة :التكوٌن فً ماستر القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً ٌهدف 
 

 الجذع الوشتزك

 الحقوق

 

القاًوى األساسي 

 الخاص 
 

 

علن االجزام و العلوم 

 الجٌائية

 

 الوسار الوقتزح

 القواًيي اإلجزائية و

التٌظين القضائي    
 

 

 إدارة عاهة القاًوى االجتواعي 
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طبٌقً، وتعمٌقها تمكٌن الطالب من اكتساب المعارف العلمٌة الدقٌقة فً المجال النظري والت .1

، ذلك أن المٌزة األساسٌة لهذا استكشافٌة وتنوٌعها فً وحدات تعلٌمٌة أساسٌة وأخرى

 التخصص هو قدرته على الجمع بٌن القوانٌن اإلجرائٌة األساسٌة.

ذات الطابع العقابً والجزائً اتصال الطالب بالعالم الخارجً ) المإسسات العمومٌة  .2

 بغٌة اكتساب الخبرة المهنٌة المطلوبة. والتنظٌمً واإلداري والقضائً والمالً 

 القانونٌة واألمنٌة تكوٌن اإلطارات المتخصصة ذات التؤهٌل العالً، للمساهمة فً التنمٌة .3

 بما ٌخدم قٌام الدولة بدورها فً مجال الرقابة و الضبط. للبالد

ة أسس ومناهج البحث العلمً من خالل اختٌار موضوع البحث باالستعانة تلقٌن الطلب .4

ألستاذ المشرف، وجمع المراجع المتخصصة النتقاء المعلومات الضرورٌة إلعداد مذكرة با

 التخرج.    

من  لطالب الدخول إلى الحٌاة العملٌة المهنٌة، خاصة بعد ما أعد نظرٌا وتطبٌقٌا،التسهٌل ل .5

 خالل مساره التكوٌنً .مإسسات ذات العالقة خالل احتكاكه بال

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 (سطر على األكثر 28المؤهالت و القدرات المستهدفة) -د

هو تزوٌد المإسسات   و التنظٌم القضائً اإلجرائٌةالقوانٌن الغرض من إحداث الماستر فً  إن

 اإلدارٌة المدنٌة ، اإلجراءاتكفاءة عالٌة فً مجال بإطارات ذات  دارات العمومٌةالقضائٌة واإل

حٌث ٌعد هذا  جرائًوالبحث فً اإلطار اإل تحل النزاعا، االستشارة القانونٌة ، الجزائٌة

التكوٌن مساٌرا الحتٌاجات هذه المإسسات، ومتطلبات خلق أطر قادرة على استٌعاب القانون 

 وتنفٌذه بالشكل الذي ٌلبً متطلبات التنمٌة والتطور. 
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هو تزوٌد المإسسات  القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً إن الغرض من إحداث الماستر فً 

  اإلدارة والرقابة و الضبطكفاءة عالٌة فً مجال بإطارات ذات اإلداري العمومٌة ذات الطابع 

ا مساٌرا الحتٌاجات هذه لمتخصصٌن، لذا ٌعد هذا التكوٌن تكوٌنن اٌالمستشارٌن القانونٌو

 .المإسسات

متابعة الطالب هو  القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً إن الغرض من إحداث الماستر فً 

التكوٌن العالً لما بعد التدرج ) الدكتوراه ( بالكفاءة المطلوبة بغٌة تلبٌة الحاجات إلى األساتذة 

  الجامعٌٌن والباحثٌن فً تخصصات الفروع القانونٌة.

 
 

 الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌلالقدرات  -ه
ا اإلطار هو دعم القدرات البشرٌة المحلٌة و الوطنٌة القابلة لالستغالل ضمن جهاز الهدف فً هذ

الرقابة و الضبط  اإلداري بما ٌإهله لتؤدٌة مهامه بفاعلٌة وكفاءة معتبرة تماشٌا مع متطلبات 

 . ادي  التوجهات الجدٌدة نحو ما ٌعرف باالنفتاح االقتص

 .)المحاكم اإلدارٌة و االبتدائٌة ، مجلس الدولة و المحكمة العلٌا.....إلخ ( ـ المإسسات القضائٌة

 ـ المإسسات العقابٌة.

 ـ مإسسات الشرطة واألمن الوطنً. 

 ـ مإسسة الجمارك. 

 ـ أقسام فض النزاعات فً المإسسات المختلفة.  

 مدٌرٌة الضرائب. -

 أخرىالجسور نحو تخصصات  -و

 
 مقترح فتحها وهً: أخرىا الماستر االستفادة من جسور نحو تخصصات ذٌمكن لطلبة ه

 اإلدارة العامة.، القانون المدنً، علم اإلجرام و العلوم الجنائٌة قانون األعمال،
 

 متابعة المشروع مؤشرات  -ز
ٌتم متابعة المشروع من خالل عملٌات التقٌٌم المختلفة بداٌة على مستوى فرٌق التكوٌن ، ثم على مستوى 

مسإول فرٌق التخصص ، ثم على مستوى مسإول فرقة شعبة التكوٌن ، وأخٌرا على مستوى مسإول فرقة 

 مٌدان التكوٌن . 
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10 اٌمٛا١ٔٓ االظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ                                                                           ػثذ اٌؽ١ّذ تٓ تادتظ ِغرغأُ                               ػٕٛاْ اٌّاعرشاٌّإعغح   ظاِؼح    
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 ات البشرٌة المتوفرةاإلمكانٌ-5

  قدرات التأطٌر -أ
 ( طالبا.128) 
 

 التكوٌن تأطٌر ةقفر -ب

 لتأطٌر الداخلًا -1ب
 

 التوقٌع *طبٌعة التدخل مخبر البحث التابع الرتبة  الشهادة االسم واللقب

  محاضرة القانون الدولً و التنمٌة المستدامة التعلٌم العالًأستاذأ/ دكتوراه فً القانون باسم شهاب

  محاضرة القانون العقاري و البٌئة أ/ محاضر )أ( دكتوراه فً القانون مزٌان محمد األمٌن

  محاضرة التنمٌة المستدامةالقانون الدولً و  أ/ محاضر )أ( دكتوراه فً القانون بقنٌش عثمان

  محاضرة  أ/ محاضر )أ( دكتوراه فً القانون قماري بن ددوش نضرة

  محاضرة حقوق الطفل .جامعة وهران أ/ محاضر )أ( دكتوراه فً القانون صابربن عزوز بن 

  محاضرة القانون العقاري و البٌئة )أ( محاضرأ/  فً القانون دكتوراه مامونً فاطمة الزهراء 

  محاضرة القانون العقاري و البٌئة (أ/محاضر )ب فً القانون دكتوراه بن عبدون عواد

  محاضرة  أ/محاضر )ب( فً القانون دكتوراه رحوي فإاد

  +تطبٌقمحاضرة  )أ( مساعدأ/  ماجستٌر فً القانون زعٌمش حنان 

  +تطبٌقمحاضرة  )أ( مساعدأ/  ماجستٌر فً القانون بوزٌد خالد 

  + تطبٌق محاضرة  )أ( مساعدأ/  ماجستٌر فً القانون عٌسانً رفٌقة

ذطث١كِؽاظشج+   (مساعد )أأ/ ِاظغر١ش  فٟ ااٌمأْٛ درعً العربً   

ذطث١كِؽاظشج+   (مساعد )أأ/ ِاظغر١ش  فٟ ااٌمأْٛ عثمانً محمد   

ق+ تطبٌ محاضرة القانون الدولً و التنمٌة المستدامة أ/ مساعد )أ( ماجستٌر فً القانون عدٌدة نبٌل نب   

+ تطبٌق محاضرة التنمٌة المستدامةالقانون الدولً و  أ/ مساعد )أ( ماجستٌر فً القانون مشرفً عبد القادر   

+ تطبٌق محاضرة  أ/ مساعد )أ( ماجستٌر فً القانون زواتٌن خالد   



  

11                                                                             اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

+ تطبٌق محاضرة القانون الدولً و التنمٌة المستدامة (أ/ مساعد )ب ماجستٌر فً القانون بن عزوزسارة   

  ِؽاظشج +ذطث١ك  أ/ مساعد )ب( ِاظغر١ش فٟ اٌمأْٛ بن عبو عفٌف

  ذطث١ك  (مساعد )بأ/ ِاظغر١ش فٟ اٌمأْٛ حمٌدة فتح الدٌن

  ذطث١ك  (مساعد )بأ/ ِاظغر١ش فٟ اٌمأْٛ زاموش فاطمة 

  ذطث١ك  (مساعد )بأ/ ِاظغر١ش  فٟ ااٌمأْٛ برابح هدي

  ذطث١ك  (مساعد )بأ/ ِاظغر١ش  فٟ ااٌمأْٛ بن بدرة عفٌف
 
 محاضرة، تطبٌق، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى)توضح(.  *
 

 

 التأطٌر الخارجً -2ب
 

 التوقٌع * طبٌعة التدخل اإلرتباطمؤسسة  الشهادة االسم واللقب
     

     

     

     
 

 )توضح(أخرى أطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات،، أعمال موجهة، تأعمال تطبٌقٌةمحاضرة،  *



12 اٌمٛا١ٔٓ االظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ  ػثذ اٌؽ١ّذ تٓ تادتظ ِغرغأُ                               ػٕٛاْ اٌّاعرشاٌّإعغح   ظاِؼح  

                                                                          
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 البشرٌة  مواردالحوصلة اإلجمالٌة لل -3ب
 

المجموع  الخارجً العدد  الداخلً لعددا  الرتبة    

 11  أستاذ التعلٌم العالً 81  
 10  أستاذ محاضر أ    85 - 

 أستاذ محاضر ب 82 - 10

 أستاذ مساعد أ 88  88

 أستاذ مساعد ب 86 - 10
 -  أخرى - - 

 المجموع 00  00

 

 

 ( ذكر كل الفئات)  مستخدموا الدعم الدائمٌن -4ب
 

 
العدد  الرتٌة    

 عون إداري 10

 عون إعالم الً  10

 -األمانة –مسإول مكتب  10

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-6

 المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات -أ

 (بطاقة لكل مخبر )المقترح. نبالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوٌ التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرةتقدٌم بطاقة عن 
 

 :عنوان المخبر 
 

 (طالب 128 )قدرات االستٌعاب 
 

 

العدد  المالحظات التجهٌز اسم  الرقم    

 11 مدرجات 10 

 10 قاعات لألعمال التطبٌقٌة 00 

كتاب 10111 المكتبة المركزٌة للجامعة/ مكتبة الكلٌة 11   10 

جهاز إعالم آلً 01   10 قاعة اإلعالم اآللً 10 

 05 Rétroprojecteurs 10 

 04 Vidéos projecteurs 06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



  

14                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 
 

 مٌادٌن التربص و التكوٌن فً المؤسسات: -ب

 

 التربصمدة  عدد الطلبة مكان التربص 

 أشهر 1 28 العمومٌةالمإسسات االفتصادٌة 

 أشهر 1 28 المإسسات االفتصادٌة الخاصة

مكاتب التوثٌق، المحاماة، مراكز 
 االستشارات فً مجال األعمال

 أشهر 1 48

الهٌئات القضائٌة: محاكم، مجالس 
 القضاء

 أشهر 1 28

إدارات عمومٌة : السجل التجاري، 
 مدٌر ٌة التجارة

 أشهر 1 28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

15                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 



  

16                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

  مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح -د

 تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

األحكام الخاصة بتشغٌل 
القصر فً التشرٌع 
الجزائري و التشرٌعات 

 المقارنة

P02220100040 01/01/2014 01/01/2017 

تشغٌل األجانب فً 
و  التشرٌع الجزائري

 المقارن

P02220140002 01/01/2015 01/01/2018 

 
 التوثٌق المتوفر)عالقته بعرض التكوٌن المقترح( -و
 

 باللغتٌن العربٌة والفرنسٌة عنوان : مراجع عامة ومتخصصة 2188ـ المكتبة المركزٌة للجامعة: 

 والفرنسٌة.باللغتٌن العربٌة : مراجع متخصصة  618: السٌاسٌةـ مكتبة كلٌة الحقوق والعلوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وتكنولوجٌات اإلعالم و االتصالاألعمال الشخصٌة  فضاءات -ه
 

 قاعات المطالعة بالمكتبة المركزٌة للجامعة بقدرة تستوعب جمٌع الطلبة فً اطار الماستر المقترح

 الماستر المقترح بقدرة استٌعاب ٌفوق عددها الطلبة فً إطارقدرتها االستٌعابٌة:  مطالعة بالكلٌة اتـ قاع

 قاعات االنترنات بالمكتبة المركزٌة للجامعة،

ر تحت اشراف عون تقنً حاسوب متطو 38كل واحدة منها ب مجهزةبالكلٌة لالنترنت ( 82ـ قاعاتان)

 متخصص فً االعالم اآللً.

 



  

17                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 



  

18                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 اٌمٛا١ٔٓ االظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ                                                                           ػثذ اٌؽ١ّذ تٓ تادتظ ِغرغأُ                               ػٕٛاْ اٌّاعرشاٌّإعغح   ظاِؼح    
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 السداسً األول: - 1
 

 وحدة التعلٌم
 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع  10

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          ()إج 1و ت أ 

 + + 97h30 3h 1h30  2h 4 6 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة

بقانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة 
  و مكافحته الفسادالوقاٌة من 

97h30 3h 1h30  2h 4 6 + + 

          )إج( 0و ت أ 

 +  h 3h   2h 4 6 75 قانون اإلجراءات المدنٌة

          

          

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          ()إج 1و ت م 

 +  45h 1h30   1h30 2 4 منهجٌة البحث العلمً

          )إج( 0و ت م 

اإلجراءات المتعلقة بمواد شؤون 
 األسرة

45h 1h30   1h30 2 4  + 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

          )إج/إخ(1و ت إ  

 +  22h30 1h30    1 1 طرق التنفٌذ

          ()إج0و ت إ  

 +  22h30 1h30    1 1 التنظٌم القضائً الجزائريتطور 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          ()إج1فو ت أ 

الطرق البدٌلة لحل المنازعات 
 القضائٌة

45h 1h30   1h30 1 1  + 

 + + 45h 1h30   1h30 1 1 لغة فرنسٌة

   16h30 4h30  12h 20 01 090 1مجموع السداسً 

 
 
 
 



  

20                                                                             اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 

 

 السداسً الثانً: -0

 وحدة التعلٌم

 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً 

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15
 شخصٌة

 إمتحان متواصل

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          )إج( 1و ت أ 

 + + 97h30 3h 1h30  2h 4 6 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة

األحكام اإلجرائٌة المتعلقة بقانون 
 تهمكافحالوقاٌة من الفساد و

97h30 3h 1h30  2h 4 6 + + 

          )إج( 0و ت أ 

 +  75h 3h   2h 4 6 المدنٌةقانون اإلجراءات 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          ()إج 1و ت م 

 +  45h 1h30   1h30 2 4 منهجٌة البحث العلمً

          )إج/إخ( 0و ت م 

 +  45h 1h30   1h30 2 4 بالمواد العقارٌةاإلجراءات المتعلقة 

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

          ()إج1 و ت إ 

مواد الاإلجراءات المتعلقة ب
 االجتماعٌة

22h30 1h30    1 1  + 

          ()إج0و ت إ  

اإلجراءات المتبعة فً مواد 
  المخالفات و الجنح 

22h30 1h30    1 1  + 

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          ()إج1فو ت أ 

إجراءات المتابعة أمام المحكمة 
 الجنائٌة الدولٌة

45h 1h30   1h30 1 1  + 

 + + 45h  1h30  1h30 1 1 فرنسٌة

   495h 16h30 4h30  12h 20 01 0مجموع السداسً 

 

 



  

21                                                                             اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 : السداسً الثالث - 

  
 

 الحجم الساعً األسبوعً  السداسًالحجم الساعً  وحدة التعلٌم

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال تطبٌقٌة موجهةأعمال  محاضرة أسبوع10
 شخصٌة

 إمتحان متواصل

          ساسٌةاألتعلٌم الوحدات     

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 + + 97h30 3h 1h30  2h 4 6 اإلثبات الجزائً

 + + 97h30 3h 1h30  2h 4 6 اإلثبات المدنً و التجاري

          ()إج 0و ت أ 

 +  75h 3h   2h 4 6 األنظمة القضائٌة المقارنة

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج 1و ت م 

 +  45h 1h30   1h30 2 4 العقوبات البدٌلة

          ()إج 0و ت م 

 +  45h 1h30   1h30 2 4 ضمانات المتهم أثناء التحقٌق

          تعلٌم اإلسكتشافٌةالوحدات 

          ()إج1و ت إ  

اإلجراءات المتبعة أمام محكمة 
 الجناٌات 

22h30 1h30    1 1  + 

          )إج/إخ(0و ت إ  

 +  22h30 1h30    1 1 تنظٌم القضائً العسكري

          تعلٌم األفقٌةالوحدة 

          ()إج1فو ت أ 

 +  45h 1h30   1h30 1 1 نظام القضاء فً اإلسالم

 + + 45h  1h30  1h30 1 1 لغة فرنسٌة

   01       0مجموع السداسً 

 



22 اٌمٛا١ٔٓ االظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ  ػثذ اٌؽ١ّذ تٓ تادتظ ِغرغأُ                               ػٕٛاْ اٌّاعرشاٌّإعغح   ظاِؼح  

                                                                          
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 :السداسً الرابع - 4
 

 الحقوق و العلوم السٌاسٌةالمٌدان :
 حقوقالشعبة :

 القضائًالقوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم التخصص:
 
 
 

 ٌتوج بمذكرة تناقشمإسسة تربص فً 
 

 األرصدة المعامل الساعً األسبوعًالحجم  

 10 11 8  المذكرة

 0 0 4 تقنٌات إعداد المذكرة

 0 0 0 تو الو رشاالملتقٌات 

 01 10 10 0مجموع السداسً 

 
 
 حوصلة شاملة للتكوٌن:-5

للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) 
  (التالً التعلٌم حسب الجدولوحدات 

 
 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

742h30 67h30 135h 135h 405h محاضرة 

202h30 67h30   135h أعمال موجهة 

 135h  135h 270h ًالعمل الشخص 

120h    120h المذكرة 

60h   60h  تقنٌات إعداد المذكرة 

60h   60h   و الملتقٌاتالورشات  

1725h 270h 135h 390h 390h المجموع 

 األرصدة 72 36 6 6 101

  5 5 30 60 
لكل وحدة  األرصدة% 

 تعلٌم

 
 
 

 
 

III- بطاقات تنظٌم وحدات التعلٌم 

 ( ٌةبطاقة لكل وحدة تعلٌم متصمٌ ٌرجى) 



  

23                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 

 األساسٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القضائًالقوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم التخصص :
 األولالسداسً :

 
 

 سا100محاضرة :
 سا00:هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا98 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18:األرصدة  األساسٌةوحدة التعلٌم : 
          

 اإلدارٌةإجراءات تسوٌة المنازعات  : 1المادة 
 0:األرصدة 

 0المعامل :
 

بقانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة  : 0المادة 
 تهبمكافحو  الفسادالوقاٌة من 

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 
 قانون اإلجراءات المدنٌة: 0المادة 

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لهالمواد المكونة كذا لو

 
 
 
  
  

 

 تقوٌم مستمر + إمتحان كتابً

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة: 1المادة 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة المنازعات اإلدارٌة 

الشكلٌة و السٌما نظرٌة الدعوي اإلدارٌة و شروطها 
المشتركة بٌن  تالموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا

الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبنً المشرع 
 ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي 

 واإلداري.  
 

بقانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة  :0المادة 
 و بمكافحته الفسادالوقاٌة من 

ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح خاصح 

 وصف المواد
 



  

24                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

ٚ تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي لأْٛ اإلظشاءاخ اٌعضائ١ح  

اٌمٛاػذ  ِٓ  ظٍّحؼًّ اٌمأْٛ  لأْٛ ِىافؽح اٌفغاد

    ٚفك ٌّٕطك تغ١ػ   اإلظشائ١ح اٌّخرٍفح اٌرٟ ٔرطشق ٌٙا

  ت١ٕٙا ٚ ت١ٓ لٛاػذ ئظشائ١ح  لشاءاخ ِؾرشوح  ٚ تاظشاء

ٚ ِٕٙا   ِٛظٛد ٚساعخ فٟ اٌرؾش٠غ اٌعضائشٞ  ِٕٙا ِا ٘ٛ

 ِٛظٛد فٟ اٌذساعاخ اٌّماسٔح .   ِا ٘ٛ

 
 قانون اإلجراءات المدنٌة :0المادة  

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
باألحكام األساسٌة فً مجال قانون اإلجراءات المدنٌة 

شروطها الشكلٌة و السٌما نظرٌة الدعوي المدنٌة و 
المشتركة بٌن  تالموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا

الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبنً المشرع 
 ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي و اإلداري.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهجٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالقوانٌن التخصص :
 األولالسداسً :
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 سا00محاضرة :
 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا45 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

  8:األرصدة  المنهجٌةوحدة التعلٌم : 
          

 منهجٌة البحث العلمً: 1المادة 
 0:األرصدة 

 0:المعامل 
 

اإلجراءات المتعلقة بمواد شؤون : 0المادة 
 األسرة

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 

 تقوٌم مستمر + إمتحان كتابً

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 منهجٌة البحث العلمً: 1المادة 
تمكٌن الطالب من إعداد بحث التخرج بشكل دقٌق ووفق 
ضوابط البحث العلمً المعروفة، وتنمٌة قدرته على 
تطوٌر أفكاره العلمٌة وعرضها وفقا للمعاٌٌر العلمٌة 

 المتعارف علٌها. 

 
اإلجراءات المتعلقة بمواد شؤون  :0المادة 

 األسرة
خاصة تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة 

باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة المنازعات الخاصة 
بقسم شإون األسرة السٌما تشكٌلة المحكمة و شروط 
الدعوى  الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة فً قانون 

 المدنٌة و كذا االختصاص النوعً و اإلقلٌمً.   تاإلجراءا
 

 

 

 وصف المواد
 

 
 اإلستكشافٌةعنوان الوحدة :

 حقوقالشعبة :
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 األولالسداسً :

 
 

 سا00محاضرة :
 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
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 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

  عمل شخصً :
 

 والمواد المكونة لها
 

 

 2:األرصدة  اإلستكشافٌةوحدة التعلٌم : 
          

 طرق التنفٌذ: 1المادة 
 1:األرصدة 

 1المعامل :
 

 تنظٌم القضائً الجزائريتطور ال: 0المادة 
 1: األرصدة 

 1المعامل :
 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 

 إمتحان كتابً

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 : طرق التنفٌذ1المادة 
واسعة و معمقة خاصة تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة 

باألحكام األساسٌة فً مجال التنفٌذ  السٌما التعرٌف 
بالتنفٌذ و أنواعه ، مع التطرق السندات التنفٌذٌة 
المستحدثة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة و 

 أخٌرا إجراءات التنفٌذ فً المواد اإلدارٌة.

 
 التنظٌم القضائً الجزائريتطور :0المادة 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
باألحكام األساسٌة فً مجال التنظٌم القضائً الجزائري 
السٌما و أنه مر بعدة مراحل و فترات متؤرجحة بٌن 
القضاء المزدوج و نظام القضاء الموحد ، تبعا للتغٌرات 
و التطورات السٌاسٌة و الدستورٌة التً عرفتها البالد 

ً الحقبة االستعمارٌة أو فً عهد االستقالل سواء ف
 وصوال إلى الوقت الحاضر . 

 

 وصف المواد
 

 
 األفقٌةعنوان الوحدة :

 حقوقالشعبة :
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 األولالسداسً :

 
 

 د01سا00محاضرة :
 د01سا00 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 

 الحجم الساعً لوحدة التعلٌمتوزٌع 
 والمواد المكونة لها

 



  

27                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 
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 سا45 عمل شخصً :
 

 

 2:األرصدة األفقٌةوحدة التعلٌم : 
          

 البدٌلة لحل النزاعات القضائٌةطرق ال: 1المادة 
 1:األرصدة 

 1المعامل :
 

 لغة فرنسٌة: 0المادة 
 1: األرصدة 

 1المعامل :
 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 

 إمتحان كتابًتقوٌم مستمر +

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 الطرق البدٌلة لحل النزاعات القضائٌة: 1المادة 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة النزاعات خارج أروقة 
المحاكم من شؤنه أن ٌخفف مشكلة إطالة الفصل فً 
القضاٌا بسبب ثقل اإلجراءات و كثرة طرق الطعن التً 
رسمها القانون و التً غالبا ما ٌنجر عنها استٌاء من 

ٌن، و ألجل مساٌرة التطور الحاصل فً طرف المتقاض
القوانٌن الحدٌثة فقد استحدث المشرع الجزائري الطرق 
البدٌلة لحل النزاعات القضائٌة و هً الصلح و الوساطة 

 مع تحدٌث إجراءات التحكٌم.      

 
 : لغة فرنسٌة0المادة 

بالقوانٌن زٌادة معارف الطالب فٌما ٌتعلق بالنظم 
من مصطلحات ومفاهٌم  القضائً االجرائٌة و التنظٌم

قانونٌة باللغة الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداده من 
أجل االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة واإلطالع 

 على أحدث ما كتب أو نشر.  

 
 

 وصف المواد
 

 

 األساسٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القصائًالقوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم التخصص :
 الثانًالسداسً :

 
 

 سا100محاضرة :
 سا00:هةل موجاعمأ

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها
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 : ٌةل تطبٌقاعمأ
 سا98 عمل شخصً :

 

 

 

 18:األرصدة  األساسٌةوحدة التعلٌم : 
          

 0إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة : 1المادة 
 0:األرصدة 

 0: المعامل
 

بقانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة  : 0المادة 
 0و مكافحتهالفساد الوقاٌة من 

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 
 قانون اإلجراءات المدنٌة : 0المادة 

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 

 إمتحان كتابًتقوٌم مستمر + 

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌة: 1المادة 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة 
خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة 
المنازعات اإلدارٌة السٌما نظرٌة الدعوي 
اإلدارٌة و شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة 

المشتركة بٌن  تو كذا اإلجراءاالمستحدثة 
الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبنً 

 المشرع ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي 
 واإلداري.  

 
بقانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة : 0المادة 

 و مكافحته الفسادالوقاٌة من 
ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح 

خاصح تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي لأْٛ 

 لأْٛ ِىافؽح اٌفغادٚ اإلظشاءاخ اٌعضائ١ح  

اٌمٛاػذ اإلظشائ١ح اٌّخرٍفح  ِٓ  ظٍّحؼًّ اٌمأْٛ 

  ٚ تاظشاء    ٚفك ٌّٕطك تغ١ػ   اٌرٟ ٔرطشق ٌٙا

ِٕٙا   ت١ٕٙا ٚ ت١ٓ لٛاػذ ئظشائ١ح  لشاءاخ ِؾرشوح

ٚ   ِٛظٛد ٚساعخ فٟ اٌرؾش٠غ اٌعضائشٞ  ِا ٘ٛ

 ِٛظٛد فٟ اٌذساعاخ اٌّماسٔح .   ِٕٙا ِا ٘ٛ

 وصف المواد
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 قانون اإلجراءات المدنٌة: 0المادة 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة 
خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال قانون 
اإلجراءات المدنٌة السٌما نظرٌة الدعوي المدنٌة 

شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة و و 
المشتركة بٌن الدعوى المدنٌة و  تكذا اإلجراءا

اإلدارٌة خاصة بعد تبنً المشرع ازدواجٌة 
 حقٌقٌة بٌن القضاء العادي و اإلداري.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المنهجٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 و التنظٌم القصائًالقوانٌن اإلجرائٌة التخصص :
 الثانً السداسً :

 
 

 سا00محاضرة :
 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا45 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

  8:األرصدة  المنهجٌةوحدة التعلٌم : 
          

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو
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 منهجٌة البحث العلمً: 1المادة 
 0:األرصدة 

 0المعامل :
 

 بالمواد العقارٌةجراءات المتعلقة اإل: 0المادة 
 0: األرصدة 

 0المعامل :
 

 
 
 
  
  

 

 إمتحان كتابً

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 منهجٌة البحث العلمً: 1المادة 
تمكٌن الطالب من إعداد بحث التخرج بشكل دقٌق 
ووفق ضوابط البحث العلمً المعروفة، وتنمٌة 
قدرته على تطوٌر أفكاره العلمٌة وعرضها وفقا 

 للمعاٌٌر العلمٌة المتعارف علٌها. 
 
 

 اإلجراءات المتعلقة بالمواد العقارٌة :0المادة 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة 
خاصة باإلجراءات فً مجال تسوٌة المنازعات 
العقارٌة السٌما المنازعات المتعلقة بالملكٌة 

ذات صلة بالقوانٌن  تالعقارٌة و جمٌع اإلجراءا
العقارٌة مع تبٌان كٌفٌة  استغالل األراضً 
الفالحٌة التابعة لألمالك الوطنٌة و األمالك 

 الوقفٌة .  
 

 

 وصف المواد
 

 اإلستكشافٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثانًالسداسً :

 
 

 سا00محاضرة :
 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

  عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2:األرصدة  اإلستكشافٌةوحدة التعلٌم : 
          

  اإلجراءات المتعلقة بالمواد اإلجتماعٌة: 1المادة 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو
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 1:األرصدة 
 1المعامل :

 
اإلجراءات المتعلقة بمواد المخالفات  : 0المادة 

 و الجنح
 1: األرصدة 

 1المعامل :
 
 

 
 
  
  

 

 إمتحان كتابً

التقٌٌم نوع )متواصل أو امتحان(  

 اإلجراءات المتعلقة بالمواد اإلجتماعٌة: 1المادة 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 

باألحكام و اإلجراءات المتعلقة  بالقانون االجتماعً  
السٌما االختصاص أمام القسم االجتماعً و الشروط 
الشكلٌة و الموضوعٌة الخاصة بالدعاوى االجتماعٌة 
المتعلقة بتسوٌة النزعات الفردٌة للعمل و نزعات الضمان 

  االجتماعً.

اإلجراءات المتعلقة بمواد المخالفات و  :0المادة 
 الجنح

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
باألحكام األساسٌة المتعلقة بالمخالفات و الجنح فً قانون 
اإلجراءات الجزائٌة ال سٌما التكٌٌف القانونً و المواعٌد 

 التلبس و غٌرها من اإلجراءات .

 

 وصف المواد
 

 األفقٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثانًالسداسً :

 
 

 د01سا00محاضرة :
 د01سا00 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا45 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2:األرصدة األفقٌةوحدة التعلٌم : 
          

إجراءات المتابعة أمام المحكمة : 1المادة 
 الجنائٌة الدولٌة

 1:األرصدة 
 1المعامل :

 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 لغة فرنسٌة: 0المادة 
 1: األرصدة 

 1المعامل :
 
 

 

 إمتحان كتابًتقوٌم مستمر +

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

إجراءات المتابعة أمام المحكمة : 1المادة 
 الجنائٌة الدولٌة

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
إلجراءات التً ٌتعٌن إتباعها أمام المحكمة باألحكام با

الجنائٌة الدولٌة و التً حددها نظام روما األساسً سواء 
الدائرة االبتدائٌة أو أمام دائرة االستئناف كما تمت أمام 

بٌن كٌفٌة تنفٌذ األحكام الصادرة عن المحكمة وسٌتم 
 تسلٌط الضوء على مختلف هذه اإلجراءات.

 : لغة فرنسٌة0المادة 
بالقوانٌن اإلجرائٌة و زٌادة معارف الطالب فٌما ٌتعلق 

من مصطلحات ومفاهٌم قانونٌة باللغة  التنظٌم القضائً
الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداده من أجل 
االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة واإلطالع 

 على أحدث ما كتب أو نشر.  

 
 

 وصف المواد
 

 األساسٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثالثالسداسً :

 
 

 سا100محاضرة :
 سا00:هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا98 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18:األرصدة  األساسٌةوحدة التعلٌم : 
          

 اإلثبات الجزائً: 1المادة 
 0:األرصدة 

 0المعامل :
 

 اإلثبات المدنً و التجاري: 0المادة 
 0: األرصدة 

 0المعامل :

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  



  

33                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 
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 األنظمة القضائٌة المقارنة: 0المادة 

 0: األرصدة 
 0المعامل :

 
 

 

 تقوٌم مستمر + إمتحان كتابً

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(

 اإلثبات الجزائً:1المادة 
النظرٌات تطبٌقا فً تعتبر نظرٌة اإلثبات من أكثر 

المجال القضائً، فهً تإدي إلى حماٌة الحقوق الخاصة 
لألفراد وحسم المنازعات مع مراعاة المساواة بٌنهم ألن 
الجرٌمة الواقعة  تنتمً إلى الماضً ولٌس فً إلمكان 
القضاء أن ٌتعرف على حقٌقتها إال بالرجوع  إلى وسائل 

ة التً حصلت اإلثبات التً نعٌد أمامها صورة الواقع

 اإلدانة. لٌمكن للقاضً أن  ٌحكم بالبراءة أو
 : اإلثبات المدنً و التجاري0المادة 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسععة و معمقعة خاصعة 
باعتبعاره العمعل العذي باألحكام األساسٌة فً مجال اإلثبات 

ٌقععوم علٌععه عمععل القاضععً وال ٌنقطععع عنععه طععوال مسععاره 
المهنً، ومن ثم فإن معرفة هعذه النظرٌعة وبحثهعا فعً شعق 
منها تعد من األهمٌة بمكان بالنسعبة إلعى القاضعً، وبسعبب 
هذه األهمٌة فعإن البحعوث والدراسعات والرسعائل الجامعٌعة 

ت نظرٌة من أكثعر لم تنقطع عن دراسته، باعتبار أن اإلثبا
النظرٌات تطبٌقا فً الحٌاة العملٌة وال تنقطع المحاكم عنعه 
ٌوما واحدا، وهو موضوع مهم للقاضً كما هعو موضعوع 
مهم لجمٌع دارسً القعانون والمتقاضعٌن، ألنعه ععن طرٌعق 

 اإلثبات ٌتم الحصول على الحق المتنازع حوله.

 األنظمة القضائٌة المقارنة: 0المادة 
لب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة تعرٌف الطا

باألحكام األساسٌة فً مجال األنظمة القضائٌة المقارنة 
السٌما النظام القضائً الموحد الذي ٌسود فً الدول 
االنجلوساكسونسة و كذا النموذج الفرنسً و كل الدول 

 السائرة على نهجه مع تبٌان مزاٌا و عٌوب كل نظام . 

 

 وصف المواد
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المنهجٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثالث السداسً :

 
 

 سا00محاضرة :
 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا45 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

  8:األرصدة  المنهجٌةوحدة التعلٌم : 

          
العقوبات البدٌلة لحل المنازعات : 1المادة 

 القضائٌة
 0:األرصدة 

 0المعامل :
 

 :ضمانات المتهم أثناء التحقٌق 0المادة 
 0: األرصدة 

 0المعامل :
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان( 
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 إمتحان كتابً

: العقوبات البدٌلة لحل المنازعات 1المادة 
 القضائٌة

تمكٌن الطالب من معرفة العقوبات وكذا ما ٌعوض عنها 
فً ظل التطورات التً طرأت على فرض العقوبة و 
تنفٌذها .وزٌادة معرفته بؤن العقوبة لٌست الهدف المنشود 
بل اإلصالح هو األساس و بما أن  هذه البدائل فً زٌادة 

معرفة سمات و  إلىو تطور نوعً .لذا ٌحتاج الطالب 
 لبدائل و فهم العالقة بٌنها.خصائص تلك ا

 
 : ضمانات المتهم أثناء التحقٌق0المادة 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 

تتجمى أىمية باألحكام األساسٌة ضمانات التحقٌق و 
 باعتباره االبتدائيالموضوع تبعًا لمطبيعة الخاصة لمتحقيق 

فأسًا بحريات األفراد وكفالة حقوقيم. حيث ينصرف 
التحقيق إلى أدلة الدعوى ويتخذىا موضوعًا لو بفحص ما 
يقدمو الخصوم من األدلة. ووزن وتقدير قيمتيا القانونية 

يع بينيا فوالنظر إلييا في مجموعيا كوحدة والتر 
 واستخالص نتيجة منطقية منيا مجتمعة.

 
 

 

 وصف المواد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلستكشافٌةعنوان الوحدة :

 حقوقالشعبة :
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثالثالسداسً :

 
 

 سا00محاضرة :
 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

  عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2:األرصدة  اإلستكشافٌةوحدة التعلٌم : 
          

:اإلجراءات المتبعة أمام محكمة  1المادة 
 الجناٌات

 1:األرصدة 
 1المعامل :

 
 تنظٌم القضاء العسكري: 0المادة 

 1: األرصدة 
 1المعامل :

 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان( 
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 إمتحان كتابً

اإلجراءات المتبعة أمام محكمة : 1المادة 
 الجناٌات

٘ٛ ِؼشٚف فاْ اٌعشائُ ذٕمغُ ئٌٝ ظٕػ ِٚخاٌفاخ  كما

ٚذرُ اٌّؽاوّح ف١ُٙ تصٛسج ػاد٠ح ٚظٕا٠اخ اٌرٟ ذخعغ 

ئٌٝ ئظشاءاخ خاصح ؼ١س ذّش اٌعش٠ّح تّشؼٍح ظّغ 

اٌزٞ ٠مَٛ تٗ لاظٟ االعرذالالخ ٚاٌرؽم١ك االترذائٟ ٚ٘ٛ 

اٌرؽم١ك ٚاٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠ّٙذ ٌٍّؽاوّح شُ ٠أذٟ تؼذٖ 

اٌرؽم١ك إٌٙائٟ اٌزٞ ذرٛالٖ غشفح االذٙاَ ٟٚ٘ اٌرٟ ذمذس 

ئِىا١ٔح اٌّؽاوّح تاشثاخ اٌرّٙح ٚتراٌٟ ئؼاٌرٙا ئٌٝ ِؽىّح 

  .اٌعٕا٠اخ 

 تنظٌم القضاء العسكري: 0المادة 
ٌستوجب  ولخصوصٌة النظام العام العسكري الذي

والسرعة فً معالجة اإلجراءات باعتبارها ة الفعالٌ
 الوسٌلة الضرورٌة لفرض الحزم والضبط و الربط
بٌن قوات لها أهمٌة بالغة نابعة من جسامة المهام 

المكفولة  المسندة لها ، مع ضمان الحقوق و الحرٌات
و القضاء .لألشخاص بموجب الدستور من جهة ثانٌة

ب مراحله لقانون العسكري ٌخضع فً أغل
العقوبات عدا ما هو  اإلجراءات الجزائٌة وقانون

منصوص علٌه فً قانون القضاء العسكري ، وهذا 
العامة الخاص ٌقٌد العام، وغنً عن  أخدا بالقاعدة

 البٌان أن أحكامه تصدر باسم الشعب وتخضع لرقابة
المحكمة العلٌا، وهذا ما ٌجسد وحدة الشرٌعة الجزائٌة 

 -كما هو الحال –فكثٌر من رجال القانون .فً البالد
 .ٌجهل اإلجراءات البسٌطة لسٌر عمل

 

 وصف المواد
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 األفقٌةعنوان الوحدة :
 حقوقالشعبة :

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القصائًالتخصص :
 الثالثالسداسً :

 
 

 د01سا00محاضرة :
 د01سا00 :هةل موجاعمأ
 : ٌةل تطبٌقاعمأ

 سا45 عمل شخصً :
 

 

 توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
 والمواد المكونة لها

 

 

 2:األرصدة األفقٌةوحدة التعلٌم : 
          

 نظام القضاء فً اإلسالم: 1المادة 
 1:األرصدة 

 1المعامل :
 

 لغة فرنسٌة: 0المادة 
 1: األرصدة 

 1المعامل :
 
 

 

 لوحدة التعلٌم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 

 إمتحان كتابًتقوٌم مستمر +

 نوع التقٌٌم )متواصل أو امتحان(
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 نظام القضاء فً اإلسالم: 1المادة 
ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح خاصح 

ِا ٠ّراص تٗ اٌمعاء فٟ تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي 

ِشاػاج اٌعأة اٌرؼثذٞ ٚرٌه تاسذثاغٗ تماػذج ٚ اإلعالَ 

اٌؽالي ٚاٌؽشاَ ، ٚاٌصٛاب ٚاٌؼماب ، ٚ٘زا اٌّؼٕٝ وف١ً 

ترشت١ح اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ ػٕذ اٌّغٍُ ِّا ٠عؼً ِٓ رٌه ِشالثاً 

ٌٗ فٟ ؼ١اذٗ ػاِح ِٓ ذصشفاخ ل١ٌٛح ٚفؼ١ٍح ٌزا ؼشؿ 

اإلعالَ ػٍٝ غشط اٌؼم١ذج فٟ ٚظذاْ اٌّغٍُ لثً ذى١ٍفٗ 

اَ ، ٚأؼاغٗ تغ١اض ِٓ األخالق تعأة اٌرىا١ٌف ، تاألؼى

 .١ٌىْٛ رٌه ٘ٛ اٌعآِ ٌرٕف١ز ذٍه األؼىاَ اٌؾشػ١ح 

 : لغة فرنسٌة0المادة 
بالقوانٌن اإلجرائٌة و زٌادة معارف الطالب فٌما ٌتعلق 

من مصطلحات ومفاهٌم قانونٌة باللغة  التنظٌم القضائً 
ه من أجل الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداد

االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة واإلطالع 
 على أحدث ما كتب أو نشر.  

 وصف المواد
 

 

IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةمفصل بطاقة تقدٌم) 

 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 األولالسداسً: 
 

 بن عزوز بن صابر:األساسٌة التعلٌمٌة األستاذ المسؤول عن الوحدة
 

 بوزٌد خالدعلى المادة: األستاذ المسؤول
 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 تسوٌة المنازعاتألساسٌة فً مجال تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام ا
 تو شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا اإلدارٌة اإلدارٌة السٌما نظرٌة الدعوي

 المشتركة بٌن الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبنً المشرع ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي 
 اإلداري.  و
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
و ذلك عن و القانون اإلداري علوم القانونٌة ال اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة -

  طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات اإلدارٌة.
 

 المادة: محتوى
 دراسة المبادئ األساسٌة الكبرى التً تحفظ للمتقاضً محاكمة عادلة   -

 تحدٌد األحكام المشتركة لجمٌع الجهات القضائٌة العادٌة و اإلدارٌة السٌما نظرٌة الدعوى  -

فً  تحدٌد شروط قبول الدعوى الشكلٌة و الموضوعٌة مع الوقوف على أهم التعدٌالت المستحدثة -
 اإلدارٌة اإلجراءات 
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  دة العامة   و مختلف االستثناءات عند القاع ًالوقوف على االختصاص النوعً و اإلقلٌم -

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة اإلدارٌة -

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة -

 بشروطه   ةاإلستعجال فً المواد اإلدارٌ -

  
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
القضائً الجزائري، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة، الغوثً بن ملحة، القانون   -

2000. 
 .2009بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون إجراءات المدنٌة و اإلدارٌة، منشورات بغدادي، طبعة األولى ،  -
 .  2005محمد الصغٌر بعلً، المنازعات اإلدارٌة، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -
 . 2004محمد أنور حمادة، القرارات اإلدارٌة ورقابة القضاء، دار الفكر اإلسكندرٌة،  -
 .1996 حمد محٌو، محاضرات فً المإسسات اإلدارٌة، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،أ -
 لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا، المنتقى فً قضاء مجلس الدولة الجزء األول، الجزائر، دار هومة .   -
 شٌخ آث ملوٌا، دروس فً المسإولٌة اإلدارٌة، الكتاب األول،  الجزائر، دار الخلدونٌة.لحسٌن بن  -
 .  2884عوابدي عمار ،  نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  الطبعة الثانٌة ،   -
 .2885محمد الصغٌر بعلً ، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة ، دار العلوم للنشر و التوزٌع  -
مسعود شٌهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة ، الجزء الثانً, ،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،   -

2889  . 
عبد الحمٌد فوده ،  التعوٌض المدنً المسإولٌة المدنٌة التعاقدٌة و التقصرٌة ،  دار المطبوعات الجامعٌة ،    -

 .  1998الطبعة األولً ، 
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 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 األولالسداسً: 
 

 بن عزوز بن صابر:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 

 عالق نوالعلى المادة: األستاذ المسؤول
 و مكافحته الفسادالوقاٌة من قانون األحكام اإلجرائٌة المتعلقة بالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 لأْٛ اإلظشاءاخ اٌعضائ١ح ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح خاصح تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي 

    ٚفك ٌّٕطك تغ١ػ   اٌمٛاػذ اإلظشائ١ح اٌّخرٍفح اٌرٟ ٔرطشق ٌٙا ِٓ  ظٍّحؼًّ اٌمأْٛ  لأْٛ ِىافؽح اٌفغادٚ 

ٚ   ِٛظٛد ٚساعخ فٟ اٌرؾش٠غ اٌعضائشٞ  ِٕٙا ِا ٘ٛ  لٛاػذ ئظشائ١حت١ٕٙا ٚ ت١ٓ   لشاءاخ ِؾرشوح  ٚ تاظشاء

 ِٛظٛد فٟ اٌذساعاخ اٌّماسٔح .   ِٕٙا ِا ٘ٛ

 : المعارف المسبقة المطلوبة
و قانون مكافحة الفساد  لعقوباتقانون ا دخل لدراسة العلوم اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل م -

 . الخاصة بقانون اإلجراءات الجزائٌةذلك عن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة 
 

 المادة: محتوى
 افحة الفسادمكلجنة  -
 اٌرغ١ٍُ اٌّشالة ٚ اٌرغشب اٌثؽس ٚ اٌرؽشٞ    أعا١ٌة  -

 النظام اإلجرائً الجزائري  -

 وى العمومٌة الناشئة عن الجرائم الدعتحرٌك  -

 . اٌّصادسج اٌذ١ٌٚح  غش٠ك ئظشاءاخ  األِٛاي ٚ اعرشداد اٌّّرٍىاخ ػٓٚ ؼعض   ذع١ّذ -

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

  (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 عبٌد الشافعً، قانون الوقاٌة من الفساد و مكافحته، دار الهدي ، الجزائر. -

 .1998العامة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، االسكندرٌة ، عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة  -
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 1998،طبعة أولى،ئ االجراءات الجزائٌة الجزائري مباد ،احمد شوقً شلقانً  -
 2006طبعة ،ون االجراءات الجزائٌة الجزائري التعدٌالت الجدٌدة فً قان،فضٌل عٌش  -
دار  ،2007طبعة ، 06/22ٌالت الجدٌدة ئري مع التعدقانون االجراءات الجزائٌة الجزا ،احسن بوسقٌعة  -

 بارتً.
 . 2000،الدٌوان الوطنً لالشغال التربوٌة ، 2006طبعة تالثة ،التحقٌق القضائً ،سقٌعة واحسن ب -
 .2004طبعة  ،الشرطة حقٌقة متعددة ، ومٌنٌك مونجاردي و فٌلٌب كوكتو د -
 دار هومه.عبد هللا أوهاٌبٌة ، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري ،  -

 .   1998عبد الفتاح مراد ،  التحقٌق الجنائً التطبٌقً ،  مطبعة الكتاب الكبرى ،      ـ 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ      
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22
 .2889حزٌط ،  قاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة محمد      ـ 
 الجزائٌة بٌن النظري و العملً مع أخر تعدٌالت،  دار البدر. تفضٌل العٌش ، "شرح قانون اإلجراءا     ـ 
 .1981ة ، القاهرة احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ،  دار النهضة العربٌ     ـ 
بغدادي ،االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة  ًجٌالل     ـ 

 الطباعة بالروٌبة الجزائر ، الجزء األول.
 .2887، مبروك نصر الدٌن ،  محاضرات فً اإلثبات الجنائً،  الجزء األول ،  دار هومه ،  الجزائر       ـ

 ،  القاهرة. 1986ادوارد غالً الذهبً ،  إعادة النظر فً األحكام الجزائٌة ،  الطبعة الثانٌة ،      ـ 

محمد محمد شتا أبو سعد ، البراءة فً األحكام الجنائٌة و أثرها فً رفض الدعوي المدنٌة ، منشؤة المعارف ،      ـ 
 .1992االسكندرٌة ، مصر الطبعة الثانٌة ، 

 .1994معوض عبد التواب ، الحبس االحتٌاطً علما و عمال ،دار الفكر العربً ، الطبعة الثانٌة      ـ 
 العربً الشحط عبد القادر نبٌل صقر،  اإلثبات فً المواد الجزائٌة، دار الهدي،  الجزائر.      ـ 
عبد العزٌز سعد ، أصول اإلجراءات أمام محكمة الجناٌات ،  الطبعة األولً ،  دٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة    ـ 

  .   2882، الجزائر، 
أحمد شوقً الشلقانً،  مبادئ إلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري ،  الجزء الثانً ،  دٌوان المطبوعات    ـ

 . 1999الجامعٌة الجزائر ، 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءامـ 
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22

 .2889ـ محمد حزٌط ،  قاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة 
 . 2886ئً ،  دار هومة ،  الطبعة الرابعة التحقٌق القضا ، ـ أحسن بوسقٌعة 

 ـ
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 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 

 
 األولالسداسً: 

 
 بن عزوز بن صابر:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة

 زهدور كوثرعلى المادة: األستاذ المسؤول
 المدنٌةقانون اإلجراءات المادة : 
 :التعلٌمأهداف 

قانون اإلجراءات المدنٌة تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال 
المشتركة بٌن  تو شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا السٌما نظرٌة الدعوي المدنٌة

 ً المشرع ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي و اإلداري.  الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبن
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
و ذلك عن  المدنًاإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون  -

 . ٌةالخاصة بقانون اإلجراءات المدنطرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة 
 

 المادة: محتوى
 دراسة المبادئ األساسٌة الكبرى التً تحفظ للمتقاضً محاكمة عادلة   -

تحدٌد شروط قبول الدعوى الشكلٌة و الموضوعٌة مع الوقوف على أهم التعدٌالت المستحدثة فً  -
 .المدنٌةاإلجراءات  

  القاعدة العامة    و مختلف االستثناءات عن ًالوقوف على االختصاص النوعً و اإلقلٌم -

 طرق الطعن العادٌة و الغٌر العادٌة -

 المحكمةتحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام  -

  المحكمة العلٌاتحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام  -

 االستعجال فً المادة المدنٌة -

 
 طرٌقة التقٌٌم:

 
 امتحان + تقٌٌم مستمر

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

بربارة عبد الرحمان ،  شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ، منشورات بغدادي،  طبعة أولى ـ  -
2009  

 1995، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، القانون القضائً الجزائري  ، الغوثً بن ملحة -
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اإلجراءات  –قانون اإلجراءات المدنٌة )نظرٌة الدعوى نظر الخصومة ،  محند أمقران بوبشٌر -
 االستثنائٌة(

 2008، قانون اإلجراءات المدنٌة بٌن أراء الفقهاء و إحكام القضاء  ،زودا اعمر -
 1996الطبعة األولى ، قانون أصول المحاكمات المدنٌة ، نبٌل اسماعٌل عمر -
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فٌها فقها و قضاءا مع أحكام النقض ، علً عوض حسن -

 .ةالمدنٌة و الجنائٌ
 الدفوع و الطلبات العارضة فً قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة ، مصطفى مجدي هرجة -
 1997الدفوع الشرعٌة فً دعاوي األحوال الشخصٌة  ، معوض عبد التواب -
 الدفع بالسقوط و التقادم فً المواد المدنٌة و الجزائٌة ، على عوض حسن -
 لمحاكمات المدنٌة و الجزائٌةالدفوع اإلجرائٌة فً أصول ا ، إلٌاس أبو عٌد -
 1999 ، الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزء األول ، محمد إبراهٌمً -
 عٌن ملٌلة ، 2888،دار الهدى، الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة نبٌل صقر، -

                الجزائر
، دٌوان المطبوعات 2001الجزء الثانً، طبعة محمد إبراهٌمً ،الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة ،  -

 الجامعٌة الجزائر .
 .2004حمدي باشا عمر ، مبادئ االجتهاد القضائً فً مادة اإلجراءات المدنٌة ، دار هومة ،طبعة  -

لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا ، المنتقى فً قضاء االستعجال اإلداري ، دراسة قانونٌة، فقهٌة وقانونٌة مقارنة   -

 .2008الطبعة الثانٌة ، دار هومة ،
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 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 األولالسداسً: 
 

 بوزٌد خالد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
 

 مزٌان محمد األمٌنعلى المادة: األستاذ المسؤول
 منهجٌة البحث العلمًالمادة : 
 التعلٌم:أهداف 

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

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 بها خالل دراسته األولٌة. أسٌاسٌات المناهج القانونٌة، وكل المعارف والخبرات التً اكتس
 

 محتوى المادة:
 مراجعة معارف الطالب المنهجٌة.  -

 تعلٌمه كٌفٌة كتابة مذكرة البحث.  -

 بؤخطائه وهفواته السابقة. تذكٌره  -

 مطالبته بإعداد بحث نموذجً.  -

 ـ واالستفادة من التكنولوجٌات الحدٌثة. 
 طرٌقة التقٌٌم:

 امتحان + تقوٌم مستمر
 

 المراجع: 
 .2884أحمد خروع، المناهج العلمٌة وفلسفة القانون، الجزائر،  ـ 

 .2883ـ صالح الدٌن شروخ، منهجٌة البحث القانونً للجامعٌٌن، دار العلوم، 
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 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 األولالسداسً: 
 

 بوزٌد خالد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة 
 

 بوسحبة دجٌاللً على المادة: األستاذ المسؤول
 اإلجراءات المتعلقة بمواد شؤون األسرةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة المنازعات 
فً الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة  تشكٌلة المحكمة و شروط الدعوى السٌما الخاصة بقسم شإون األسرة 

 .  النوعً و اإلقلٌمً االختصاصو كذا  المدنٌة تاإلجراءاقانون 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 قانون اإلجراءات المدنٌة اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و -

 . األسرةالخاصة بقانون  اإلجرائٌة  ن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌةذلك ع
 

 المادة: محتوى
 ةتشكٌلة قسم شإون األسر -

 االختصاص النوعً لقسم شإون األسرة -

 االختصاص اإلقلٌمً لقسم شإون األسرة -

 الطالق أمام قسم شإون األسرة  -

 الطالق بالتراضً -

 الطالق بطلب من أحد لزوجٌن  -
 طرٌقة التقٌٌم:

 
 امتحان + تقٌٌم مستمر

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

الععدد  ،موسعوعة الفكعر القعانونً ،أحكام القعانون ومتطلبعات المجتمعع عقود الزواج العرفٌة بٌن ،بداوي علً -

 دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة. ،الثانً

(. 3الطبععة) ،العزواج و الطعالق ،الجعزء األول ،ريالوجٌز فً شرح قانون األسعرة الجزائع ،بلحاج العربً: -

 .2003دٌوان المطبوعات الجامعٌة. 

دٌعوان المطبوععات  ،ائً وفقعا لقعرارات المحكمعة العلٌعامبادئ االجتهعاد القضع ،قانون األسرة ،بلحاج العربً -

 .1994 ،الجامعٌة
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 .2003 ،دار األمة ،الطبعة األولى ،والمقترحات البدٌلةقانون األسرة  ،شمس الدٌن -

 .1996 ،دار هومة، لطالق فً قانون األسرة الجزائريالزواج وا ، عدعبد العزٌز سـ -

 .1996نظام الحالة المدنٌة فً الجزائر. الطبعة الثانٌة. دار هومة.  -

 .2005عات الجامعٌة. الغوثً بن ملحة. قانون األسرة  على ضوء الفقه والقضاء. دٌوان المطبو -

الزواج العرفعً ومنازععات البنعوة فعً الشعرٌعة والقعانون والقضعاء. دار الكتعب القانونٌعة. ، كمال صالح البنا -

2005. 

 .2004قانون األسرة بٌن النظرٌة والتطبٌق. دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة.  ،ماروك نصر الدٌن -

 األحوال الشخصٌة. دار الفكر العربً. ، زهرة محمد أبو -

(. 3دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجٌة و التبنً للمسعلمٌن وغٌعر المسعلمٌن.مجلد) ،ممدوح عزمً -

 .2004دار الفكر الجامعً. 
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 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 األولالسداسً: 
 

 بن عزوز سارة :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 
 

 بوزٌد خالد على المادة: األستاذ المسؤول
 طرق التنفٌذالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

التعرٌف السٌما  التنفٌذ تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال 
مع التطرق السندات التنفٌذٌة المستحدثة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة و أخٌرا ، بالتنفٌذ و أنواعه 

 إجراءات التنفٌذ فً المواد اإلدارٌة.

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

قانون اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون اإلداري و -
ذلك عن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون  المدنٌة و اإلدارٌة  تاإلجراءا

 اإلجراءات اإلدارٌة. 
 

 المادة: محتوى
 التعرٌف بالتنفٌذ و أنواعه  -

 أركان التنفٌذ -

 أشخاص التنفٌذ -

 محل التنفٌذ -

 السندات التنفٌذٌة -

 إجراءات التنفٌذ فً المواد اإلدارٌة  -

   
 

 ٌٌم:طرٌقة التق
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
محمد حسنٌن ، طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدٌنة الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،   -

 . 2005الطبعة الرابعة 
محمد حسنٌن ، التنفٌذ القضائً و توزٌع حصٌلته فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزائري . مكتبة   -

 . 1986،  2الفالح  بٌروت ، الطبعة 
 . 1984أحمد أبو الوفاء ، إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة و التجارٌة ، الدار الجامعٌة ، طبعة   -
،  2ءات التنفٌذ الجبري و التحفظ ، دار الفكر العربً الطبعة عبد العزٌز خلٌل إبراهٌم ، قواعد و إجرا -

1980 . 
 . 2002بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفٌذ فً المسائل المدٌنة ، منشورات بغدادي ،  -
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 . 2005مروك  نصر الدٌن ، طرق التنفٌذ فً المواد المدنٌة ، دار هومة ،   -
  . 05/2006ان المطبوعات الجامعٌة ، ، دٌو 2محمد براهٌمً ، القضاء المستعجل الجزء  -
 . 2005/2006ملزي عبد الرحمان ، محاضرات فً طرق التنفٌذ ، كلٌة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  -
بوشهدان عبد العالً ، إجراءات التنفٌذ وفق قانون اإلجراءات المدنٌة الجزائري ، ش.ك.م.م ، كلٌة  -

 الحقوق ، جامعة عنابة .
وإجراءات التنفٌذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة والتشرٌعات المرتبطة أحمد خالصً ، قواعد  -

 منشورات عشاش الجزائر. -به 
توزٌع دار الفكر  -أحمد ملٌحً، التنفٌذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا بآراء الفقه وأحكام الفقه  -

 العربً.

 .منشورات الحلبً الحقوقٌة -أحمد خلٌل، التنفٌذ الجبري  -

 دار الجامعة الجدٌدة. - 0112أحمد هندي، أصول التنفٌذ الجبري  -

 حمدي باشا عمر ،مبادئ االجتهاد القضائً فً مادة اإلجراءات المدنٌة. -
دٌوان المطبوعات الجامعٌة  - 1900الطبعة الثانٌة  –حمدي الغنٌمً ، محاضرات فً القانون البحري  -

. 

 .0110منشورات الحلبً الحقوقٌة  -دراسة مقارنة -حلمً محمد الحجار، أصول التنفٌذ الجبري -

 -دٌوان المطبوعات الجامعٌة-محمد حسنٌن، طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزائري  -
 .1990طبعة 

 .0110محمد عبد الفتاح ترك ، الحجز على السفٌنة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر -

 على ضوء المنهج القضائً ، دار الفكر العربً.محمد محمود إبراهٌم ،أصول التنفٌذ الجبري  -

 .0110دار المطبوعات الجامعٌة  -مدحت محمد الحسٌنً، منازعات التنفٌذ  -

محمد السٌد عمر التحٌوي، إجراءات الحجز وآثاره العامة فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، دار  -
 الجامعة الجدٌدة للنشر.

 . 1991البحري، توزٌع دار الفكرالعربًمصطفى كمال طه ، القانون  -

 الجزء الثانً ، الطبعة العاشرة. -عز الدٌن الدٌناصوري ، التعلٌق على قانون المرافعات  -
 دار العلوم . -عمارة بلغٌث ، التنفٌذ الجبري و إشكاالته -
 .1921ة طبع -فتحً والً ، التنفٌذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجدٌدة ، دار النهضة العربٌة -
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 األولالسداسً: 

 
 بن عزوز سارة:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 

 
 مزٌود بصٌفً على المادة: األستاذ المسؤول

 تطور التنظٌم القضائً الجزائريالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 
التنظٌم القضائً تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال 

و فترات متؤرجحة بٌن القضاء المزدوج و نظام القضاء الموحد ، تبعا و أنه مر بعدة مراحل السٌما  الجزائري
للتغٌرات و التطورات السٌاسٌة و الدستورٌة التً عرفتها البالد سواء فً الحقبة االستعمارٌة أو فً عهد 

 االستقالل وصوال إلى الوقت الحاضر . 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
، قانون القانون اإلداري  ل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة ،ٌة التً تشكاإللمام باألفكار و المعارف األول -

مختلف المراحل التً مر بها و ذلك عن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 
 التنظٌم القضائً الجزائري.

 المادة: محتوى
 مدخل للتنظٌم القضائً  -

 التنظٌم القضائً فً المرحلة االستعمارٌة  -

 التنظٌم القضائً بعد االستقالل  -

 نظام القضاء الموحد -

   نظام القضاء المزدوج  -

 ممٌزات النظام القضائً بعد االصالحات -

 أجهزة النظام القضائً العادي -

 أجهزة النظام القضائً االداري -

 راإلطار البشري والهٌكلً لمرفق القضاء فً الجزائ -

 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
سنة ،الطبعة الثانٌة ،لدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة ا ،القانون القضائً الجزائري ،الغوثً بن ملحة  ـ 

2000. 
دراسة قانونٌة، فقهٌة وقانونٌة مقارنة ـ دار ، تقى فً قضاء االستعجال اإلداري المن ،لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا -

 .2008 ،الطبعة الثانٌة هومة 

 .1994،  2طبعة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،لنظام القضائً الجزائري ،وبشٌر محند أمقران -
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 . 2009محمد الصغٌر بعلً ، النظام القضائً اإلداري الجزائري،  دار العلوم للنشر و الطباعة، -

 .1971ممطاطلة، نظام االدارة و القضاء فً عهد األمٌر عبد القادر، الجزائر ، أحمد  -

 .1998حمدي عبد منعم، دٌوان المظالم ، نشؤته و تطوره ، مقارنة، دار الجٌل ، بٌروت، لبنان،  -

 .  2000محمد رفعت عبد الوهاب، حسٌن عثمان ، القضاء االداري، دار المطبوعات الجدٌدة، االسكندرٌة، -

دٌوان المطبوعات  ،الجزء الثالث ،ص نظرٌة االختصا، ادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة المب،ـ مسهود شٌهوب 

 الجامعٌة.
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 األولالسداسً: 
 

 دجٌاللًبوسحبة :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 
 

 بن عزوز سارة على المادة: األستاذ المسؤول
 عات القضائٌةازالطرق البدٌلة لحل النالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

النزاعات خارج تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة 
و كثرة طرق الطعن  اإلجراءاتالقضاٌا بسبب ثقل أروقة المحاكم من شؤنه أن ٌخفف مشكلة إطالة الفصل فً 

غالبا ما ٌنجر عنها استٌاء من طرف المتقاضٌن، و ألجل مساٌرة التطور الحاصل  التً رسمها القانون و التً
فقد استحدث المشرع الجزائري الطرق البدٌلة لحل النزاعات القضائٌة و هً الصلح و فً القوانٌن الحدٌثة 

      الوساطة مع تحدٌث إجراءات التحكٌم. 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون اإلداري و ذلك عن  -

المدنٌة فً شق الطرق طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات 
 . البدٌلة  لحل النزاعات 

 
 المادة: محتوى

 الطرق البدٌلة المستحدثة  -

 لح الص -

 كٌفٌة انعقاد الصلح  -

 محضر الصلح -

 الوساطة  -

 مجال الوساطة  -

 عرض الوساطة  -

 حدود الوساطة  -

 الوسٌط القضائً  -

 التحكٌم  -

 قواعد التحكٌم  -

 مجال التحكٌم  -

 تشكٌل المحكمة  -

 أحكام التحكٌم و طرق الطعن فٌها -

 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ انترنت، ، مواقعومطبوعات كتب،) المراجع: 
 .1920، دار الفكر العربً، عقد الصلح ٌس محمد ٌحً، -

 .2881أحمد محمد حشٌش، طبٌعة المهمة التحكٌمٌة، دار الكتب القانونٌة، مصر،  -
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

علٌوش قربوع ، التحكٌم التجاري الدولً الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر الطبعة  -
 .2884الثانٌة،

    .التحكٌم االختٌاري و اإلجباري، منشؤة المعارف االسكندرٌة، مصر، الطبعة الخامسةأحمد أبو الوفا،  -
 1999 ، الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزء األول ، محمد إبراهٌمً -
 عٌن ملٌلة ، 2888،دار الهدى، الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة نبٌل صقر، -

                الجزائر
، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 2001محمد إبراهٌمً ،الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة ، الجزء الثانً، طبعة  -

 الجزائر .
 .2004حمدي باشا عمر ، مبادئ االجتهاد القضائً فً مادة اإلجراءات المدنٌة ، دار هومة ،طبعة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 

 
 األولالسداسً: 
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 بوسحبة دجٌاللً:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 
 

 محمد كرٌم على المادة: األستاذ المسؤول
 لغة فرنسٌةالمادة : 

 أهداف التعلٌم:
من مصطلحات ومفاهٌم قانونٌة باللغة قوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً ما ٌتعلق بالزٌادة معارف الطالب فٌ

الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداده من أجل االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة واإلطالع على 
 أحدث ما كتب أو نشر.  

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 أساسٌات اللغة الفرنسٌة والمصطلحات والمفاهٌم القانونٌة األولٌة. 
 

 المادة: محتوى
 ـ مصطلحات لغة خاصة باالختصاص 

 ـ مقاطع تحتاج إلى ترجمة متبادلة. 
 ـ رموز ومختصرات.

 ـ أنظمة معلوماتٌة تتعلق باللغة ومعارفها. 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 امتحان + تقوٌم مستمر

 
 المراجع: 

- 
 كافة مراجع اللغة الفرنسٌة المتخصصة.ـ 
 القانون الطبً باللغة الفرنسٌة المإلفات فً العلوم القانونٌة و خاصة-
 القوامٌس المختلفة اهمها:-

o Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de la santé et de la déontologie médicale, 

L.D.N.T., Université d’ORAN, 2006. 
شر جٌرار كورنو، معجم المصطلحات القانونٌة، ترجمة منصور القاضً، المإسسة الجامعة للدراسات والن

 .1998والتوزٌع، 
 ـ قاموس المصطلحات الحقوقٌة والتجارٌة، لممدوح حقً، مكتبة لبنان، بٌروت. 

 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 بقنٌش عثمان:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
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 فؤادرحوي على المادة: األستاذ المسؤول

 إجراءات تسوٌة المنازعات اإلدارٌةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال تسوٌة المنازعات 
 تاإلدارٌة السٌما نظرٌة الدعوي اإلدارٌة و شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا

 المشتركة بٌن الدعوى المدنٌة و اإلدارٌة خاصة بعد تبنً المشرع ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي 
 واإلداري.  

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون اإلداري و ذلك عن  -
 تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات اإلدارٌة.  طرٌق حصر الدراسة فً

 
 المادة: محتوى

 دراسة المبادئ األساسٌة الكبرى التً تحفظ للمتقاضً محاكمة عادلة   -

 تحدٌد األحكام المشتركة لجمٌع الجهات القضائٌة العادٌة و اإلدارٌة السٌما نظرٌة الدعوى  -

الموضوعٌة مع الوقوف على أهم التعدٌالت المستحدثة فً تحدٌد شروط قبول الدعوى الشكلٌة و  -
 اإلجراءات  اإلدارٌة

  و مختلف االستثناءات عند القاعدة العامة    ًالوقوف على االختصاص النوعً و اإلقلٌم -

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة اإلدارٌة -

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة -

 بشروطه   ةاد اإلدارٌاإلستعجال فً المو -

  
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
الغوثً بن ملحة، القانون القضائً الجزائري، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة،   -

2000. 
 .2009المدنٌة و اإلدارٌة، منشورات بغدادي، طبعة األولى ، بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون إجراءات  -
 .  2005محمد الصغٌر بعلً، المنازعات اإلدارٌة، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -
 . 2004محمد أنور حمادة، القرارات اإلدارٌة ورقابة القضاء، دار الفكر اإلسكندرٌة،  -
 .1996 ر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،حمد محٌو، محاضرات فً المإسسات اإلدارٌة، الجزائأ -
 لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا، المنتقى فً قضاء مجلس الدولة الجزء األول، الجزائر، دار هومة .   -
 لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا، دروس فً المسإولٌة اإلدارٌة، الكتاب األول،  الجزائر، دار الخلدونٌة. -
 .  2884ٌوان المطبوعات الجامعٌة،  الطبعة الثانٌة ، عوابدي عمار ،  نظرٌة المسإولٌة اإلدارٌة ،  د  -
 .2885محمد الصغٌر بعلً ، الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة ، دار العلوم للنشر و التوزٌع  -
مسعود شٌهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة ، الجزء الثانً, ،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،   -

2889  . 
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عبد الحمٌد فوده ،  التعوٌض المدنً المسإولٌة المدنٌة التعاقدٌة و التقصرٌة ،  دار المطبوعات الجامعٌة ،    -
 .  1998الطبعة األولً ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 بقنٌش عثمان:التعلٌمٌة األساسٌةاألستاذ المسؤول عن الوحدة 
 

 حمٌدة فتح الدٌنعلى المادة: األستاذ المسؤول
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 و مكافحته الفسادقانون الوقاٌة من األحكام اإلجرائٌة المتعلقة بالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح خاصح تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي لأْٛ اإلظشاءاخ اٌعضائ١ح  

    ٚفك ٌّٕطك تغ١ػ   اٌمٛاػذ اإلظشائ١ح اٌّخرٍفح اٌرٟ ٔرطشق ٌٙا ِٓ  ظٍّحؼًّ اٌمأْٛ  لأْٛ ِىافؽح اٌفغادٚ 

ٚ   ِٛظٛد ٚساعخ فٟ اٌرؾش٠غ اٌعضائشٞ  ِٕٙا ِا ٘ٛ  ت١ٕٙا ٚ ت١ٓ لٛاػذ ئظشائ١ح  لشاءاخ ِؾرشوح  ٚ تاظشاء

 ِٛظٛد فٟ اٌذساعاخ اٌّماسٔح .   ِٕٙا ِا ٘ٛ

 : المعارف المسبقة المطلوبة
اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم  قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد  -

 صوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات الجزائٌة. ذلك عن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل الن
 

 المادة: محتوى
 افحة الفسادمكلجنة  -
 اٌرغ١ٍُ اٌّشالة ٚ اٌرغشب اٌثؽس ٚ اٌرؽشٞ    أعا١ٌة  -

 النظام اإلجرائً الجزائري  -

 تحرٌك الدعوى العمومٌة الناشئة عن الجرائم  -

 . اٌّصادسج اٌذ١ٌٚح  ئظشاءاخغش٠ك   ٚ ؼعض األِٛاي ٚ اعرشداد اٌّّرٍىاخ ػٓ  ذع١ّذ -

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

  (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 عبٌد الشافعً، قانون الوقاٌة من الفساد و مكافحته، دار الهدي ، الجزائر. -

 .1998االسكندرٌة ، عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  -
 1998،طبعة أولى،ئ االجراءات الجزائٌة الجزائري مباد ،احمد شوقً شلقانً  -
 2006طبعة ،ون االجراءات الجزائٌة الجزائري التعدٌالت الجدٌدة فً قان،فضٌل عٌش  -
دار  ،2007طبعة ، 06/22ئري مع التعدٌالت الجدٌدة قانون االجراءات الجزائٌة الجزا ،احسن بوسقٌعة  -

 بارتً.
 . 2000،الدٌوان الوطنً لالشغال التربوٌة ، 2006طبعة تالثة ،التحقٌق القضائً ،سقٌعة واحسن ب -
 .2004طبعة  ،الشرطة حقٌقة متعددة ، ومٌنٌك مونجاردي و فٌلٌب كوكتو د -
 عبد هللا أوهاٌبٌة ، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري ، دار هومه. -

 .   1998عبد الفتاح مراد ،  التحقٌق الجنائً التطبٌقً ،  مطبعة الكتاب الكبرى ،      ـ 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ      
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22
 .2889ٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة محمد حزٌط ،  قاضً التحق     ـ 
 الجزائٌة بٌن النظري و العملً مع أخر تعدٌالت،  دار البدر. تفضٌل العٌش ، "شرح قانون اإلجراءا     ـ 
 .1981احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ،  دار النهضة العربٌة ، القاهرة      ـ 
بغدادي ،االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة  ًجٌالل     ـ 

 الطباعة بالروٌبة الجزائر ، الجزء األول.
 .2887مبروك نصر الدٌن ،  محاضرات فً اإلثبات الجنائً،  الجزء األول ،  دار هومه ،  الجزائر ،       ـ

 ،  القاهرة. 1986ارد غالً الذهبً ،  إعادة النظر فً األحكام الجزائٌة ،  الطبعة الثانٌة ، ادو     ـ 

محمد محمد شتا أبو سعد ، البراءة فً األحكام الجنائٌة و أثرها فً رفض الدعوي المدنٌة ، منشؤة المعارف ،      ـ 
 .1992االسكندرٌة ، مصر الطبعة الثانٌة ، 
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 .1994ب ، الحبس االحتٌاطً علما و عمال ،دار الفكر العربً ، الطبعة الثانٌة معوض عبد التوا     ـ 
 العربً الشحط عبد القادر نبٌل صقر،  اإلثبات فً المواد الجزائٌة، دار الهدي،  الجزائر.      ـ 
عبد العزٌز سعد ، أصول اإلجراءات أمام محكمة الجناٌات ،  الطبعة األولً ،  دٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة    ـ 

  .   2882، الجزائر، 
أحمد شوقً الشلقانً،  مبادئ إلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري ،  الجزء الثانً ،  دٌوان المطبوعات    ـ

 . 1999الجامعٌة الجزائر ، 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءامـ 
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22

 .2889ـ محمد حزٌط ،  قاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة 
 . 2886التحقٌق القضائً ،  دار هومة ،  الطبعة الرابعة  ، ـ أحسن بوسقٌعة 

 ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 بقنٌش عثمان:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
 

 زواتٌن خالدعلى المادة: األستاذ المسؤول
 قانون اإلجراءات المدنٌةالمادة : 
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 :التعلٌمأهداف 
تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال قانون اإلجراءات المدنٌة 

المشتركة بٌن  تالسٌما نظرٌة الدعوي المدنٌة و شروطها الشكلٌة و الموضوعٌة المستحدثة و كذا اإلجراءا
 رٌة خاصة بعد تبنً المشرع ازدواجٌة حقٌقٌة بٌن القضاء العادي و اإلداري.  الدعوى المدنٌة و اإلدا

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون المدنً و ذلك عن  -
 طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات المدنٌة. 

 
 المادة: محتوى

 دراسة المبادئ األساسٌة الكبرى التً تحفظ للمتقاضً محاكمة عادلة   -

تحدٌد شروط قبول الدعوى الشكلٌة و الموضوعٌة مع الوقوف على أهم التعدٌالت المستحدثة فً  -
 اإلجراءات  المدنٌة.

  و مختلف االستثناءات عن القاعدة العامة    ًالوقوف على االختصاص النوعً و اإلقلٌم -

 طرق الطعن العادٌة و الغٌر العادٌة -

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة -

  حدٌد اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة العلٌات -

 االستعجال فً المادة المدنٌة -

 
 طرٌقة التقٌٌم:

 
 امتحان + تقٌٌم مستمر

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

بربارة عبد الرحمان ،  شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ، منشورات بغدادي،  طبعة أولى ـ  -
2009  

 1995، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، القانون القضائً الجزائري  ، الغوثً بن ملحة -
اإلجراءات  –قانون اإلجراءات المدنٌة )نظرٌة الدعوى نظر الخصومة ،  محند أمقران بوبشٌر -

 االستثنائٌة(
 2008، قانون اإلجراءات المدنٌة بٌن أراء الفقهاء و إحكام القضاء  ،زودا اعمر -

 1996الطبعة األولى ، قانون أصول المحاكمات المدنٌة ، ٌل عمرنبٌل اسماع -
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فٌها فقها و قضاءا مع أحكام النقض ، علً عوض حسن -

 .المدنٌة و الجنائٌة
 الدفوع و الطلبات العارضة فً قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة ، مصطفى مجدي هرجة -
 1997الدفوع الشرعٌة فً دعاوي األحوال الشخصٌة  ، ابمعوض عبد التو -
 الدفع بالسقوط و التقادم فً المواد المدنٌة و الجزائٌة ، على عوض حسن -
 الدفوع اإلجرائٌة فً أصول المحاكمات المدنٌة و الجزائٌة ، إلٌاس أبو عٌد -
 1999 ، الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزء األول ، محمد إبراهٌمً -
 عٌن ملٌلة ، 2888،دار الهدى، الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة نبٌل صقر، -

                الجزائر
، دٌوان المطبوعات 2001محمد إبراهٌمً ،الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة ، الجزء الثانً، طبعة  -

 الجامعٌة الجزائر .
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 .2004مادة اإلجراءات المدنٌة ، دار هومة ،طبعة  حمدي باشا عمر ، مبادئ االجتهاد القضائً فً -

لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا ، المنتقى فً قضاء االستعجال اإلداري ، دراسة قانونٌة، فقهٌة وقانونٌة مقارنة   -

 .2008دار هومة ،الطبعة الثانٌة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 زواتٌن خالد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
 

 زموش فاطمةعلى المادة: األستاذ المسؤول
 منهجٌة البحث العلمًالمادة : 

 أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من إعداد بحث التخرج بشكل دقٌق ووفق ضوابط البحث العلمً المعروفة، وتنمٌة قدرته على 

 أفكاره العلمٌة وعرضها وفقا للمعاٌٌر العلمٌة المتعارف علٌها.  تطوٌر
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 المعارف المسبقة المطلوبة :
 أسٌاسٌات المناهج القانونٌة، وكل المعارف والخبرات التً اكتسبها خالل دراسته األولٌة. 

 
 محتوى المادة:

 مراجعة معارف الطالب المنهجٌة.  -

 تعلٌمه كٌفٌة كتابة مذكرة البحث.  -

 بؤخطائه وهفواته السابقة. تذكٌره  -

 مطالبته بإعداد بحث نموذجً.  -

 ـ واالستفادة من التكنولوجٌات الحدٌثة. 
 طرٌقة التقٌٌم:

 امتحان + تقوٌم مستمر
 

 المراجع: 
 .2884أحمد خروع، المناهج العلمٌة وفلسفة القانون، الجزائر،  ـ 

 .2883ٌن، دار العلوم، ـ صالح الدٌن شروخ، منهجٌة البحث القانونً للجامعٌ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 زواتٌن خالد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة 
 

 بنور سعاد على المادة: األستاذ المسؤول
 العقارٌةمواد الاإلجراءات المتعلقة بالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 لعقارٌةفً مجال تسوٌة المنازعات اباإلجراءات تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة 
وانٌن العقارٌة مع تبٌان كٌفٌة  ذات صلة بالق تلقة بالملكٌة العقارٌة و جمٌع اإلجراءاالمنازعات المتعالسٌما 

 .  استغالل األراضً الفالحٌة التابعة لألمالك الوطنٌة و األمالك الوقفٌة 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
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و ذلك عن االدارٌاإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون  -
 . العقارٌةاإلجراءات  بمختلفالنصوص القانونٌة الخاصة طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل 

 
 المادة: محتوى

 االختصاص أمام القسم العقاري -

 االختصاص النوعً للقسم العقاري -

 االختصاص اإلقلٌمً للقسم العقاري -

 إجراءات رفع الدعوي أمام القسم العقاري -

 تشكٌلة القسم العقاري -

 االستعجال أمام القسم العقاري -

 اإلجراءات فً دعاوى الحٌازة  -

 بشروطه   ةاإلستعجال فً المواد اإلدارٌ -

  
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 .2882لٌلى زروقً، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارٌة، الجزائر، دار هومة،  -

 محمد أبو زهرة، محاضرات فً الوقف، دار الفكر العربً.  -

 .2884عمار علوي، الملكٌة و النظام العقاري فً الجزائر، دار هومة،  -

 .2882عمر حمدي باشا، حماٌة الملكٌة العقارٌة الخاصة، الجزائر، دار هومة  -

 .2884الوقف، دار هومة طبعة  -الوصٌة -عمر حمدي باشا، عقود التبرعات: الهبة -

 .2884عمر حمدي باشا، مجمع النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بالعقار، دار هومة طبعة  -

عز الدٌن الدناصوري، حامد عكاز، الحٌازة المدنٌة و حماٌتها الجنائٌة فعً ضعوء الفقعه و القضعاء متضعمنة  -

 .1992لسنة  23تعدٌالت القانون 

 
- Pierre TIFINE, expropriation, phase administrative, Juris - Classeur, fascicule 400 – 12, édition 

2004. 

_Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, expropriation des biens, AJDA, neuvième édition 2004. 
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 بنور سعاد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 
 

 زواتٌن خالد على المادة: األستاذ المسؤول
 إجراءات المتعلقة بالمواد اإلجتماعٌةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 بالقانون االجتماعً  ٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام و اإلجراءات المتعلقة تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظر
االختصاص أمام القسم االجتماعً و الشروط الشكلٌة و الموضوعٌة الخاصة بالدعاوى االجتماعٌة السٌما 

 المتعلقة بتسوٌة النزعات الفردٌة للعمل و نزعات الضمان االجتماعً. 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
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و ذلك االجتماعً لدراسة العلوم القانونٌة و القانون  اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل -
  االجتماعً.قانون العن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة ب

 
 المادة: محتوى

 االختصاص أمام القسم االجتماعً -

 االختصاص النوعً للقسم االجتماعً -

 االختصاص اإلقلٌمً للقسم االجتماعً -

 أمام القسم االجتماعًإجراءات رفع الدعوي  -

 تشكٌلة القسم االجتماعً -

 اإلستعجال فً المواد االجتماعٌة -

 
 طرٌقة التقٌٌم:

 
 امتحان + تقٌٌم مستمر

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

 
دار الجامعة   ، مبادئ عامة فً شرح قانون العمل الجزائري دراسة مقارنة ، بن عزوز بن صابر -

 .2010طبعة  ، اإلسكندرٌة،الجدٌدة 

دار الحامد للنشر و  ، نشؤة عالقة العمل الفردٌة فً التشرٌع الجزائري و المقارن ، بن عزوز بن صابر -
 .2011الطبعة األولى ، التوزٌع األردن

التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري، عالقة العمل الفردٌة، الجزء ، أحمٌة سلٌمان -
 .2002دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الثانً، 

عنصر األجر فً عقد العمل ، إدارة البحوث و االستشارات السعودٌة ،  ،سماعٌل إٌهاب حسن إ -
1977 . 

الوجٌز فً شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردٌة و الجماعٌة، دار الرٌحانة للكتاب،  ،بشٌر هدفً -
 .2004الجزائر، الطبعة الثانٌة، 

 . 2005التسرٌح التؤدٌبً فً تشرٌع العمل الجزائري ، دار هومة ، الجزائري،  ،ٌن ي ٌاسبن صار -
شرح قانون العمل الجزائري ، الجزء األول ، عالقات العمل الفردٌة ،  ، جالل مصطفى القرٌشً -

 .1975دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، 
 . 1990الفكر العربً ،  حسن عبد الرحمن قدوس ، إنهاء عالقات العمل ألسباب إقتصادٌة ، دار -
خلٌل احمد حسن قدادة : الوجٌز فً شرح القانون المدنً الجزائري ، الجزء األول، مصادر اإللتزام ،  -

 .1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، 
شرح عالقات العمل فً ضوء النصوص التشرٌعٌة الحدٌثة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،راشد راشد  -

 ،1995 . 
شرح عالقات العمل الفردٌة و الجماعٌة فً ضوء التشرٌع الجزائري، دٌوان المطبوعات  ،راشد راشد -

 . 1991الجامعٌة، 
عالقات العمل ، فً ظل اإلصالحات االقتصادٌة فً الجزائر،دار هومة ، الجزائر  ،رشٌد واضح  -

،2002 . 
 . 2003ة للنشر، قانون العمل الجزائري و التحوالت االقتصادٌة ،دار القصب ،عبد السالم دٌب -
 .1974شرح قانون العمل ، دار النهضة العربٌة اإلسكندرٌة ،  ،عبد الودود ٌجنً  -
 .2005الوجٌز فً قانون العمل و الحماٌة االجتماعٌة ، دار الخلدونٌة ، الجزائر،  ،عجة الجٌاللً  -
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 . 1996الوجٌز فً شرح قانون العمل ،دار المطبوعات الجامعٌة اإلسكندرٌة،  ،على عوض حسن -
 .1995تشرٌع العمل فً الجزائر ، مطبعة قالمة ،  ،محمد الصغٌر بعلً  -
 .1976شرح قانون العمل ،دار النهضة العربٌة ،اإلسكندرٌة ،  ،محمد لبٌب شنب  -
 . 1977عنصر األجر فً عقد العمل ، إدارة البحوث و االستشارات السعودٌة  ،محمود الهمشري  -
 .1982عقد العمل، مطابع الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، الطبعة الثانٌة،  ،محمود جمال الدٌن زكً -
قانون العمل ، عقد العمل الفردي ، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة  ،همام محمد محمود زهران  -

1998،1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 بنور سعاد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 
 

 زعٌمش حنان على المادة: األستاذ المسؤول
 إجراءات المتعلقة بمواد المخالفات و الجنحالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

المتعلقة بالمخالفات و الجنح فً تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة 
 .التلبس و غٌرها من اإلجراءات قانون اإلجراءات الجزائٌة ال سٌما التكٌٌف القانونً و المواعٌد 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

 قانون اإلجراءات الجزائٌةو  قانون العقوبات اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة  -
 . الخاصة بقانون اإلجراءات الجزائٌةعن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة و ذلك 

 
 المادة: محتوى

 الجرائم التً تشكل مخالفات  -



  

66                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 
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 الجرائم التً تشكل جنح  -

 اإلجراءات الخاصة بالتحقٌق فً الجنح  -

 التلبس فً الجنح  -
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 1998،طبعة أولى،ئ االجراءات الجزائٌة الجزائري مباد ،احمد شوقً شلقانً  -
 2006طبعة ،ون االجراءات الجزائٌة الجزائري التعدٌالت الجدٌدة فً قان،فضٌل عٌش  -
دار  ،2007 طبعة، 06/22ئري مع التعدٌالت الجدٌدة قانون االجراءات الجزائٌة الجزا ،احسن بوسقٌعة  -

 بارتً.
 . 2000،الدٌوان الوطنً لالشغال التربوٌة ، 2006طبعة تالثة ،التحقٌق القضائً ،سقٌعة واحسن ب -
 .2004طبعة  ،الشرطة حقٌقة متعددة ، ومٌنٌك مونجاردي و فٌلٌب كوكتو د -
 عبد هللا أوهاٌبٌة ، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري ، دار هومه. -

 .   1998عبد الفتاح مراد ،  التحقٌق الجنائً التطبٌقً ،  مطبعة الكتاب الكبرى ،      ـ 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ      
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22
 .2889ٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة محمد حزٌط ،  قاضً التحق     ـ 
 الجزائٌة بٌن النظري و العملً مع أخر تعدٌالت،  دار البدر. تفضٌل العٌش ، "شرح قانون اإلجراءا     ـ 
 .1981احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ،  دار النهضة العربٌة ، القاهرة      ـ 
بغدادي ،االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة  ًجٌالل     ـ 

 الطباعة بالروٌبة الجزائر ، الجزء األول.
 .2887مبروك نصر الدٌن ،  محاضرات فً اإلثبات الجنائً،  الجزء األول ،  دار هومه ،  الجزائر ،       ـ

 ،  القاهرة. 1986ادوارد غالً الذهبً ،  إعادة النظر فً األحكام الجزائٌة ،  الطبعة الثانٌة ،      ـ 

محمد محمد شتا أبو سعد ، البراءة فً األحكام الجنائٌة و أثرها فً رفض الدعوي المدنٌة ، منشؤة المعارف ،      ـ 
 .1992االسكندرٌة ، مصر الطبعة الثانٌة ، 

 .1994تواب ، الحبس االحتٌاطً علما و عمال ،دار الفكر العربً ، الطبعة الثانٌة معوض عبد ال     ـ 
 العربً الشحط عبد القادر نبٌل صقر،  اإلثبات فً المواد الجزائٌة، دار الهدي،  الجزائر.      ـ 
ً لألشغال التربوٌة عبد العزٌز سعد ، أصول اإلجراءات أمام محكمة الجناٌات ،  الطبعة األولً ،  دٌوان الوطن   ـ 

  .   2882، الجزائر، 
أحمد شوقً الشلقانً،  مبادئ إلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري ،  الجزء الثانً ،  دٌوان المطبوعات    ـ

 . 1999الجامعٌة الجزائر ، 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ 
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثانًالسداسً: 
 

 زعٌمش حنان:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 
 

 غالً كحلة على المادة: األستاذ المسؤول
 إجراءات المتابعة أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

إلجراءات التً ٌتعٌن إتباعها أمام المحكمة باتعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام 
ً سواء تمت أمام الدائرة االبتدائٌة أو أمام دائرة االستئناف كما الجنائٌة الدولٌة و التً حددها نظام روما األساس

 بٌن كٌفٌة تنفٌذ األحكام الصادرة عن المحكمة وسٌتم تسلٌط الضوء على مختلف هذه اإلجراءات.
 : المعارف المسبقة المطلوبة

و ذلك عن  الدولًنون اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القا -
 . روما الدولًطرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون 

 
 المادة: محتوى

 إجراءات محاكمة مرتكبً الجرائم الدولٌة وكٌفٌة تنفٌذ األحكام الصادرة عن المحكمة الجنائٌة الدولٌة  -
 االبتدائٌةاإلجراءات  المتبعة أثناء المحاكمة أمام الدائرة  -
 كٌفٌة سٌر المحاكمة   -
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 تحدٌد اإلجراءات المتبعة السلطات الممنوحة للدائرة االبتدائٌة والضمانات المقررة للمتهم الماثل أمامها  -
 مشاركة الضحاٌا والشهود فً إجراءات المحاكمة  -
 كٌفٌة صدور القرارات واألحكام أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة -
 م المحكمة الجنائٌة الدولٌةطرق الطعن المقررة أما -

 استئناف القرارات واألحكام الصادرة عن المحكمة -

 إعادة النظر فً األحكام النهائٌة -
 تنفٌذ األحكام الصادرة عن السجن المحكمة الجنائٌة الدولٌة -
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

: المسإولٌة الدولٌة الجنائٌة لرئٌس الدولة: على ضوء جدلٌة القانون الدولً العام  بلخٌري حسٌنة -
 2006والقانون الدولً الجنائً، دار الهدى عٌن ملٌلة الجزائر، طبعة 

عبد القادر البقٌرات: العدالة الجنائٌة الدولٌة: معاقبة مرتكبً الجرائم ضد اإلنسانٌة، دٌوان المطبوعات  -
 2005حة المركزٌة بن عكنون الجزائر، طبعة الجامعٌة، السا

 2004سكاكنً باٌة: العدالة الجنائٌة الدولٌة ودورها فً حماٌة حقوق اإلنسان، دار هومة، طبعة  -

عباس هاشم السعدي: مسإولٌة الفرد الجنائٌة عن الجرٌمة الدولٌة، دار المطبوعات الجامعٌة  -
 2002اإلسكندرٌة، طبعة 

مبدأ التكامل فً القضاء الجنائً الدولً الدراسة التحلٌلٌة تؤصٌلٌة دار النهضة عبد الفتاح محمد سراج:  -
 2001العربٌة القاهرة، الطبعة األولى

عبد القادر القهواجً: القانون الدولً الجنائً: أهم الجرائم الدولٌة: المحاكم الدولٌة الجنائٌة جامعة  -
 2001اإلسكندرٌة،  منشورات الحلبً الحقوقٌة طبعة 

د الفتاح بٌومً الحجازي: المحكمة الجنائٌة الدولٌة: دراسة متخصصة فً القانون الجنائً: دار الفكر عب -
  2004الجامعً اإلسكندرٌة، طبعة 

 2005عمر سعد هللا: حقوق اإلنسان والشعوب: دٌوان المطبوعات الجامعٌة بن عكنون الجزائر طبعة  -

الدولً العام الجزء األول المدخل والمعاهدات الدولٌة احمد اسكندري ود أحمد ناصر بوغزالة : القانون  -
 1997: مطبعة الكاهنة، طبعة 

 2005عمر سعد هللا: معجم القانون الدولً المعاصر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة طبعة  -

 2005احمد بلقاسم: القانون الدولً العام: المفهوم والمصادر، دار هومة، طبعة  -

 Linda A .Malone , Les droits de l’homme dans le droit international,traduit de 

l’américain par Bruno Baron-Renault .nouveau  horizons  Paris  2004. 

 M.Cherif Bassiouni, Introduction au droit pénal international    

 Ahmed Mahiou , « Justice international et scolaire : points et repère,centre  

international de formation a l’enseignement des droits de l’homme et de la 

paix, juillet 2004. 

William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour Pénal international : Le statut de 

Rome, Edition du Seuil, mai 2000 
 
 
 
 

 و التنظٌم القضائًالقوانٌن اإلجرائٌة :الماسترعنوان 
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 الثانًالسداسً: 
 

 زعٌمش حنان:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 
 

 بافضل بلخٌر  على المادة: األستاذ المسؤول
 لغة فرنسٌةالمادة : 

 أهداف التعلٌم:
مفاهٌم من مصطلحات و القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً الجزائري زٌادة معارف الطالب فٌما ٌتعلق 

قانونٌة باللغة الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداده من أجل االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة 
 واإلطالع على أحدث ما كتب أو نشر.  

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 أساسٌات اللغة الفرنسٌة والمصطلحات والمفاهٌم القانونٌة األولٌة. 
 

 محتوى المادة:
 ـ مصطلحات لغة خاصة باالختصاص 

 ـ مقاطع تحتاج إلى ترجمة متبادلة. 
 ـ رموز ومختصرات.

 ـ أنظمة معلوماتٌة تتعلق باللغة ومعارفها. 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 امتحان + تقوٌم مستمر

 
 المراجع: 

والنشر  ـ جٌرار كورنو، معجم المصطلحات القانونٌة، ترجمة منصور القاضً، المإسسة الجامعة للدراسات
 .1998والتوزٌع، 

 ـ قاموس المصطلحات الحقوقٌة والتجارٌة، لممدوح حقً، مكتبة لبنان، بٌروت. 

 . 3791لمعجم العربً الحدٌث، مكتبة الروس، 

 القاموس، المحٌط، الجزء األول.  -

 
 

 

 

 

 

 

 
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 

 
 الثالثالسداسً: 
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 محمد كرٌم :المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌةاألستاذ 

 
 مامونً فاطمة الزهراءعلى المادة: األستاذ المسؤول

 اإلثبات الجزائىالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

الخاصة إلى حماٌة الحقوق  تعتبر نظرٌة اإلثبات من أكثر النظرٌات تطبٌقا فً المجال القضائً، فهً تإدي
تنتمً إلى الماضً ولٌس فً إلمكان   ن الجرٌمة الواقعةمع مراعاة المساواة بٌنهم أللألفراد وحسم المنازعات 

إلى وسائل اإلثبات التً نعٌد أمامها صورة الواقعة التً حصلت تها إال بالرجوع  القضاء أن ٌتعرف على حقٌق
 ٌحكم بالبراءة أو اإلدانة. للقاضً أن  لٌمكن

 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
و ذلك عن ، نظام اإلثبات  سة  القانون الجنائًباألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدرا اإللمام -

 طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات اإلدارٌة. 
 

 المادة: محتوى
 تعرٌف نظام اإلثبات و مبادئه    -

 مبدأ االقتناع الشخصً  -

 القٌود الواردة على مبدأ االقتناع الشخصً  -

 االعتراف  -

 المحررات  -

 الخبرة  -

 القرائن  -

 المعاٌنة -

  
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

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

 .1003زبدة مسعود، القرائن القضائٌة، المإسسة للفنون المطبعٌة،   -

  3771عبد الحمٌد الشواربً،التزوٌر والتزٌٌف مدنٌا وجنائٌا فً ضوء القضاء والفقه، -

 .3777محمد زكً أبو عامر، اإلجراءات الجنائٌة، منشؤة المعارف،   -

 . 3711محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، دار النهضة القاهرة  -

 .3717مقارنة، دار النهضة العربٌة، سامً صادق المال، إعتراف المتهم: دراسة  -
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 .3771خلود سامً آل معجون، إثبات جرٌمة الزنا بٌن الشرٌعة والقانون،  -

 .3711عبد هللا أوهاٌبٌة، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة، الجزء األول فً التحري والتحقٌق،  -

الثععانً، أدلععة اإلثبععات نصععر الععدٌن مععروك، محاضععرات فععً اإلثبععات الجنععائً، دار هومععة للنشععر، الجععزء  -

 .1002الجنائً الكتاب األول اإلعتراف والمحررات، 

 . 3777مروان محمد، نظام اإلثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون الوضعً الجزائري، الجزء الثانً،  -

 . 3772علً محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائرٌة، الطبعة األولى،  -

 .3777الفقه وإجتهاد القضاء، دار الحكمة، حسن بوسقٌعة، المننازعات فً ضوء  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً:
 

 محمد كرٌم:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
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 بن قارة مصطفً عائشةعلى المادة: األستاذ المسؤول

 المدنً و التجارياإلثبات المادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 
العمعل  باعتبعارهاإلثبعات تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسعٌة فعً مجعال 

الذي ٌقوم علٌه عمل القاضً وال ٌنقطع عنه طوال مساره المهنً، ومن ثم فإن معرفة هذه النظرٌة وبحثهعا فعً 
شق منها تعد من األهمٌة بمكان بالنسبة إلى القاضعً، وبسعبب هعذه األهمٌعة فعإن البحعوث والدراسعات والرسعائل 

معن أكثعر النظرٌعات تطبٌقعا فعً الحٌعاة العملٌعة وال الجامعٌة لم تنقطعع ععن دراسعته، باعتبعار أن اإلثبعات نظرٌعة 
تنقطععع المحععاكم عنععه ٌومععا واحععدا، وهععو موضععوع مهععم للقاضععً كمععا هععو موضععوع مهععم لجمٌععع دارسععً القععانون 

 والمتقاضٌن، ألنه عن طرٌق اإلثبات ٌتم الحصول على الحق المتنازع حوله.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 المدنً، االلتزاماتاإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم القانونٌة و القانون  -

 و ذلك عن طرٌق حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات اإلدارٌة. 
 

 المادة: محتوى
 تعرٌف اإلثبات و المبادئ الذي ٌقوم علٌها -

 محررات الرسمٌةاإلثبات بال -

 اإلثبات بالمحررات العرفٌة -

 اإلثبات بالوسائل االلكترونٌة -

 اإلثبات بالبٌنة  -

 اإلثبات بالقرائن  -

 اإلثبات الٌمٌن -

 اإلثبات الخبرة  -

  
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
كدلٌل إثبات فً القانون المدنً الجزائري .دار هومه. الجزائر.الطبعة االولى أحمد مٌدي . الكتابة الرسمٌة  -
.2005. 
أنور سلطان. قواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة. دار الجامعة الجدٌدة للنشر . مصر. الطبعة  -

2005 . 
 . 2007ثروت عبد الحمٌد . التوقٌع االلكترونً . دار الجامعة الجدٌدة . طبعة  -
إثبات المحرر اإللكترونً ، رسالة دكتوراه ، دار الثقافة للنشر و التوزٌع، طبعة ’لورنس محمد عبٌدات  -

2005. 
فٌصل سعٌد الغرٌب . التوقٌع االلكترونً و حجٌته فً اإلثبات. منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة .  -

  .2005مصر. طبعة 
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

ت فً المواد المدنٌة و التجارٌة . الدلٌل الكتابً . الدار الجامعٌة. طبعة رمضان أبو السعود أصول اإلثبا -
1994. 

حٌاء التراث العربً ‘عبد الزراق أحمد السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، الجزء الثانً ، دار  -
 بٌروت ، الطبعة األولى .

 .2002والتجارٌة سنة همام محمد محمود زهران، أصول اإلثبات فً المواد المدنٌة  -
عالء محمد نصٌرات . حجٌة التوقٌع االلكترونً فً االثبات )دراسة مقارنة (دار الثقافة للنشر و  -

 .2005التوزٌع.الطبعة االولى. 
 . الموجز فً الطرق المدنٌة لالثبات فً التشرٌع الجزائري وفق اخر التعدٌالت .  محمد زهدور -

 . 1991بدون دار نشر . طبعة 
محمد حسن قاسم . أصول اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة .منشورات الحلبً الحقوقٌة . لبنان . طبعة  -

2007                                                                                        . 
سالمً. الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع . ٌحٌا بكوش .أدلة اإلثبات فً القانون المدنً الجزائري الفقه اإل -

 .  1981الطبعة االولى . سنة 
 2003همام محمد زهران الوجٌز فً اإلثبات ،المواد المدنٌة والتجارٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،طبعة  -

 محكماة العمياا اساتقر عمياو قضاال ال الوجيز في شيادة الشيود وفق أحكام الشريعة والقانون وماا :يوسف دالندة أ.
   الجزائر.4ط  دار ىومة 

ملزي عبد الرحمن: طرق اإلثبات فً المواد المدنٌة، محاضرات ملقاة على طلبعة المدرسعة العلٌعا للقضعاء،  -
 السنة الثانٌة.

 محمد حسن قاسم: قانون اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة، منشورات الحلبً الحقوقٌة.  -

، دار محمعود بالقعاهرة، مصعر، 1شعهود فعً المجعالٌن الجنعائً والمعدنً، طمصطفى مجدي هرجة: شهادة ال -
2006. 

سلٌمان مرقس: أصول اإلثبات وإجراءاته فعً المعواد المدنٌعة فعً القعانون المصعري مقارنعا بتقنٌنعات سعائر   -
 .4، األدلة المقٌدة وما ٌجوز إثباته بها وما ٌجب إثباته بالكتابة، ط2البالد العربٌة، ج

ٌد الشواربً: الشهادة فً المواد المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة واألحوال الشخصٌة، دار المطبوعات عبد الحم  -
 .1992الجامعٌة باإلسكندرٌة، مصر، 

، دار الجٌل للطباععة بالقعاهرة، 1عبد الوهاب العشماوي: إجراءات اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة، ط  -
 .1985مصر، 

 م قانون البٌنات، دراسة مقارنة..عباس العبودي: شرح أحكا -

شهاد هابٌل البرشاوي: الشهادة الزور من الناحٌتٌن القانونٌة والعلمٌة، دار الفكعر العربعً بالقعاهرة، مصعر،  -
1982. 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً: 
 

 كرٌم محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 
 بن عبدون عوادعلى المادة: األستاذ المسؤول

 األنظمة القضائٌة المقارنةالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام األساسٌة فً مجال األنظمة القضائٌة المقارنة 
الفرنسً و كل الدول  كسونسة و كذا النموذجالدول االنجلوسا السٌما النظام القضائً الموحد الذي ٌسود فً

 السائرة على نهجه مع تبٌان مزاٌا و عٌوب كل نظام . 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
، قانون اإلجراءات المدنٌة و  القانون اإلدارياإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة  -

 كافة األنظمة القضائٌة المقارنة . اإلدارٌة و ذلك عن طرٌق حصر الدراسة 
 المادة: محتوى

 نظام القضاء الموحد -

 مزاٌا و عٌوب نظام القضاء الموحد -

 نظام القضاء المزدوج  -

 التنظٌم القضائً بعد االستقالل  -

  المزدوج  مزاٌا و عٌوب نظام القضاء  -

 الجزائريممٌزات النظام القضائً  -

 أجهزة النظام القضائً العادي -

 النظام القضائً االداريأجهزة  -

 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 .1978تطور القانون اإلداري فً انجلترا فً القرن العشرٌن، العلوم اإلدارٌة،  ٌحً الجمل،  -

سنة ،الطبعة الثانٌة ،لدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة ا ،القانون القضائً الجزائري ،الغوثً بن ملحة  ـ 
2000. 

دراسة قانونٌة، فقهٌة وقانونٌة مقارنة ـ دار ، تقى فً قضاء االستعجال اإلداري المن ،لحسٌن بن شٌخ آث ملوٌا -

 .2008 ،الطبعة الثانٌة هومة 

 .1994،  2طبعة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،لنظام القضائً الجزائري ا،وبشٌر محند أمقران -

 . 2009محمد الصغٌر بعلً ، النظام القضائً اإلداري الجزائري،  دار العلوم للنشر و الطباعة، -

 .1971أحمد ممطاطلة، نظام االدارة و القضاء فً عهد األمٌر عبد القادر، الجزائر ،  -

 .1998ه ، مقارنة، دار الجٌل ، بٌروت، لبنان، حمدي عبد منعم، دٌوان المظالم ، نشؤته و تطور -
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 .  2000محمد رفعت عبد الوهاب، حسٌن عثمان ، القضاء االداري، دار المطبوعات الجدٌدة، االسكندرٌة، -

دٌوان المطبوعات  ،الجزء الثالث ،ص نظرٌة االختصا، ادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة المب،ـ مسهود شٌهوب 

 الجامعٌة.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً: 
 

 بن عدٌدة نبٌل:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
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 مشرفً محمدعلى المادة: األستاذ المسؤول
 العقوبات البدٌلةالمادة : 

 أهداف التعلٌم:
العقوبات وكذا ما ٌعوض عنها فً ظل التطورات التً طرأت على فرض العقوبة و تمكٌن الطالب من معرفة 

تنفٌذها .وزٌادة معرفته بؤن العقوبة لٌست الهدف المنشود بل اإلصالح هو األساس و بما أن  هذه البدائل فً 
 ٌنها.زٌادة و تطور نوعً .لذا ٌحتاج الطالب الى معرفة سمات و خصائص تلك البدائل و فهم العالقة ب

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفته بؤصول علم العقاب و مبادئ القسم العام لقانون العقوبات عالوة على قواعد اإلجراءات الجزائٌة .
 

 محتوى المادة:
 . ق بالعقوبة األنظمة البدٌلة لتطبٌق أو فرض العقوبة من صلح وعفو وتؤجٌل النط -

 ـ األنظمة التً تحد من تطبٌق العقوبة كاإلفراج الشرطً ووقف التنفٌذ. 
ـ األنظمة التً تحد من تطبٌق العقوبة بشكلها المعتاد والمستمر كالمإسسات المفتوحة والورش الخارجٌة عالوة 

 على اإلجازات والرخص الممنوحة للسجٌن وتؤجٌل تنفٌذ العقوبة. 
 ـ كل ما ٌتعلق بنظام تفرٌد العقوبات تطبٌقا وتنفٌذا. 

 طرٌقة التقٌٌم:
 امتحان + تقوٌم مستمر

 
 المراجع: 

 . 1996رمسٌس بهنام، الكفاح ضد اإلجرام، منشؤة المعارف، اإلسكندرٌة، ـ 
دار محمود ـ عبد المعطً عبد الخالق، إٌقاف تنفٌذ العقوبة بٌن قانون العقوبات وقانون األحكام العسكرٌة، 

 . 2888للنشر والتوزٌع، القاهرة، 
 . 2886منصور رحمانً، علم اإلجرام والسٌاسة الجنائٌة، دار العلوم، الجزائر، ـ 

 . 1973، 1ـ السٌد ٌس، السٌاسة الجنائٌة المعاصرة، دار الفكر العربً، ط
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً: 
 

 بن عدٌدة نبٌل:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة 
 

 بن عبو عفٌف على المادة: األستاذ المسؤول
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 ضمانات المتهم أثناء التحقٌقالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

تتجمى أىمية األساسٌة ضمانات التحقٌق و تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة خاصة باألحكام 
فأسًا بحريات األفراد وكفالة حقوقيم. حيث ينصرف  باعتباره االبتدائيالموضوع تبعًا لمطبيعة الخاصة لمتحقيق 

التحقيق إلى أدلة الدعوى ويتخذىا موضوعًا لو بفحص ما يقدمو الخصوم من األدلة. ووزن وتقدير قيمتيا 
 بينيا واستخالص نتيجة منطقية منيا مجتمعة. يعفالقانونية والنظر إلييا في مجموعيا كوحدة والتر 

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الضمانات العامة في مرحمة التحقياق االبتادائي ضامانات الماتيم ا ناال مباشارة اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة 
 إجرالات التحقيق االبتدائي  

 

 المادة: محتوى -

 االبتدائيالضمانات العامة في مرحمة التحقيق 
 تدوين التحقيق -
 ماىية التدوين -
 ضمانات المتيم في التدوين   -
 السرية والعالنية في التحقيق -
 عالنية التحقيق -
 سرية التحقيق  -

   ضمانات المتهم اثناء مباشرة اجراءات التحقيق االبتدائي
 ضمانات المتيم في القبض -
 ضمانات المتيم في التفتيش -
 االحتياطيضمانات المتيم في التوقيف  -

 االبتدائي حماية حقوق اإلنسان في مرحمة  التحقيق
 استجواب المتيم-
 تعريف االستجواب -
 حضور المتيم التحقيق -

 ضمانات استجواب المتهم
 الجية المختصة باالستجواب -
 حرية المتيم في إبدال أقوالو -

 عدم تحميف المتيم اليمين -
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 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

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

 .1986أحمد فتحي سرور    الوسيط في قانون االجرالات الجنائية  القاىرة  دار النيضة العربية   -
 . 2003 - اإلسكندرية – الحديث الجامعي المكتب – المتيم – الروس أبو أحمد -
 حسن صادق المرصفاوي  قوة االعتراف في اال بات الجنائي. -
 .1998 ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية  عمان  دار ال قافة  لمنشر والتوزيع   خوين بشيت حسن -
   دار الفكر المعاصر1998حسن فتالوي  تاريخ النظم القانونية   الطبعة األولى   - 
 مطبعة جامعة القاىرة. 1992الجزائية في اإلسالم" الطبعة ال انية  حسني الجندي    أصول اإلجرالات  -
 2791 –معيد البحوث والدراسات العربية  –حسين جميل _ حقوق اإلنسان والقانون الجنائي  - 
 – اإلبتدائي التحقيق – المدنية الدعوى الجنائية الدعوى – الجنائية اإلجرالات أصول – وياالمرصف حسن -

 . األسكندرية المعارف منشأة – اإلسكندرية جامعة الحقوق كمية – واألحكام الطعن طرق – المحاكمة
حسن صادق المرصفاوي   بدائل التوقيف المؤقت   الندوة العممية التاسعة بالمركز العربي لمدراسات األمنية  -

 م .1984والتدريب   الرياض   
 جامعة مطبعة – 1992 – ال انية الطبعة – اإلسالم في الجزائية اإلجرالات أصول – الجندي حسني - 

 .القاىرة

طبع عمى نفقة الناشر  –الجزل األول  –دراسة مقارنة في أصول المحاكمات الجزائية  –حمودي الجاسم  - 
 .1962 –بغداد  –مطبعة العاني  –الحاج أبو القاسم الكتبي 

 م1997  دار الجامعة الجديدة لمنشر   جالل  روت   نظم اإلجرالات الجنائية   ) اإلسكندرية  -
 – التمييز محكمة في قاضي – الجزائية المحاكمات أصول قانون شرح – مصطفى محمود جمال القاضي  -

 2004 – الزمان المطبعة – 2005 – بغداد
 .1977رمسيس  بينام   اإلجرالات الجنائية تأصياًل وتحياًل  االسكندرية   منشأة المعارف    -
 مطبعة – شمس عين جامعة الحقوق كمية – المصري القانون في الجنائية اإلجرالات مبادئ – عبيد رؤوف - 

 1968 – سابعة ةطبع بالعجافة مصر نيضة
جرالاتو اإلبتدائي التحقيقبحث – عبود كاظم زىير -  . العدل لمجمس بحث مقدم  – وا 
 2791مطبعة دار السالم  –سامي النصراوي _ دراسة في أصول المحاكمات الجزائية  - 
 .1986سامي صادق المال  "أعتراف" رسالة دكتوراه الطبعة ال ال ة  مصر   -
 .1986عبد الرحيم صدقي "القانون الجنائي عند الفراعنة" الييئة المصرية العامة لمكتاب  بدون رقم  طبعة  - 
 م1988اإلبتدائي االسكندرية   منشأة المعارف   عبد الحميد الشواربي   ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق  -
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 عين جامعة – كميةالحقوق – التفتيش في األول الجزل – الجنائية األدلة إجرالات – بكر المييمن عبد - 
 .شمس

 المواقع االلكترونية

 مركاااااااز القضاااااااال العراقاااااااي لمتو ياااااااق والدراساااااااات  2711اإلعاااااااالن العاااااااالمي لحقاااااااوق اإلنساااااااان  -2

   www.iraqja.org 

   مركاااز القضاااال العراقاااي لمتو ياااق والدراساااات   2711العياااد الااادولي لمحقاااوق المدنياااة والسياساااية  -1

   www.iraqja.org 
   www.aihr.org.tn/arabi 2711العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية  -3

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً: 
 

 مشرفً محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 
 

 لطروش أمٌنة على المادة: األستاذ المسؤول
 إلجراءات المتبعة أمام محكمة الجناٌاتالمادة : 

http://www.iraqja.org/
http://www.iraqja.org/
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 :التعلٌمأهداف 
٘ٛ ِؼشٚف فاْ اٌعشائُ ذٕمغُ ئٌٝ ظٕػ ِٚخاٌفاخ ٚذرُ اٌّؽاوّح ف١ُٙ تصٛسج ػاد٠ح ٚظٕا٠اخ اٌرٟ ذخعغ  كما

ئٌٝ ئظشاءاخ خاصح ؼ١س ذّش اٌعش٠ّح تّشؼٍح ظّغ االعرذالالخ ٚاٌرؽم١ك االترذائٟ ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ تٗ لاظٟ 

اٌزٞ ذرٛالٖ غشفح االذٙاَ ٟٚ٘ اٌرٟ ذمذس  اٌرؽم١ك ٚاٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠ّٙذ ٌٍّؽاوّح شُ ٠أذٟ تؼذٖ اٌرؽم١ك إٌٙائٟ

  . ئِىا١ٔح اٌّؽاوّح تاشثاخ اٌرّٙح ٚتراٌٟ ئؼاٌرٙا ئٌٝ ِؽىّح اٌعٕا٠اخ

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 الجنائٌة اإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم  -

 . الجزائٌةانون اإلجراءات حصر الدراسة فً تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بق -
 

 المادة: محتوى
 اٌؼاِح ٌالخرصاؿ  اٌّثادب -

 االخرصاؿ اٌؾخصٟ -

 االخرصاؿ إٌٛػٟ  -

 اإلظشاءاخ اٌّرثؼح أِاَ ِؽىّح اٌعٕا٠اخ     -

 اٌّثادب اٌؼاِح ٌرؽم١ك إٌٙائٟ   -

 اإلظشاءاخ أِاَ ِؽىّح اٌعٕا٠اخ  -

 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
دار  ،2007طبعة ، 06/22ئري مع التعدٌالت الجدٌدة قانون االجراءات الجزائٌة الجزا ،احسن بوسقٌعة  -

 بارتً.
 . 2000،الدٌوان الوطنً لالشغال التربوٌة ، 2006طبعة تالثة ،التحقٌق القضائً ،سقٌعة واحسن ب -
 .2004طبعة  ،الشرطة حقٌقة متعددة ، ومٌنٌك مونجاردي و فٌلٌب كوكتو د -
 عبد هللا أوهاٌبٌة ، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري ، دار هومه. -
 ،  الجزائر.  2884بولحٌة بن بوخمٌس ، بدائل الحبس المإقت ، دار الهدى ،  على     - 

 .   1998عبد الفتاح مراد ،  التحقٌق الجنائً التطبٌقً ،  مطبعة الكتاب الكبرى ،      ـ 

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ      
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22
 .2889ٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة محمد حزٌط ،  قاضً التحق     ـ 
 . 2886التحقٌق القضائً ،  دار هومة ،  الطبعة الرابعة  ، أحسن بوسقٌعة       ـ

 الجزائٌة بٌن النظري و العملً مع أخر تعدٌالت،  دار البدر. تفضٌل العٌش ، "شرح قانون اإلجراءا     ـ 
 .1981، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ،  دار النهضة العربٌة ، القاهرة  احمد فتحً سرور     ـ 
بغدادي ،االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة  ًجٌالل     ـ 

 الطباعة بالروٌبة الجزائر ، الجزء األول.
 .2887مبروك نصر الدٌن ،  محاضرات فً اإلثبات الجنائً،  الجزء األول ،  دار هومه ،  الجزائر ،       ـ

 ،  القاهرة. 1986ادوارد غالً الذهبً ،  إعادة النظر فً األحكام الجزائٌة ،  الطبعة الثانٌة ،      ـ 

فً رفض الدعوي المدنٌة ، منشؤة المعارف ،  محمد محمد شتا أبو سعد ، البراءة فً األحكام الجنائٌة و أثرها     ـ 
 .1992االسكندرٌة ، مصر الطبعة الثانٌة ، 

 .1994معوض عبد التواب ، الحبس االحتٌاطً علما و عمال ،دار الفكر العربً ، الطبعة الثانٌة      ـ 



  

82                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 
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 الجزائر.  العربً الشحط عبد القادر نبٌل صقر،  اإلثبات فً المواد الجزائٌة، دار الهدي،      ـ 
عبد العزٌز سعد ، أصول اإلجراءات أمام محكمة الجناٌات ،  الطبعة األولً ،  دٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة    ـ 

  .   2882، الجزائر، 
أحمد شوقً الشلقانً،  مبادئ إلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري ،  الجزء الثانً ،  دٌوان المطبوعات    ـ

 . 1999ائر ، الجامعٌة الجز

الجزائٌة الجزائري علً ضوء أخر تعدٌل بموجب القانون رقم  تمحمد حزٌط ،  مذكرات فً قانون اإلجراءاـ 
 .  2888، دار هومه  ،  الطبعة الثالثة ،   86/22

 .2889ـ محمد حزٌط ،  قاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار هومه ، طبعة الثانٌة 
 . 2886التحقٌق القضائً ،  دار هومة ،  الطبعة الرابعة  ، ـ أحسن بوسقٌعة 

 الجزائٌة بٌن النظري و العملً مع أخر تعدٌالت،  دار البدر. تـ فضٌل العٌش ، "شرح قانون اإلجراءا
 .1981ـ احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ،  دار النهضة العربٌة ، القاهرة 

،االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة ، المإسسة الوطنٌة لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة  بغدادي ًـ جٌالل
 الطباعة بالروٌبة الجزائر ، الجزء األول.

 .2887ـ مبروك نصر الدٌن ،  محاضرات فً اإلثبات الجنائً،  الجزء األول ،  دار هومه ،  الجزائر ، 
 ،  القاهرة. 1986فً األحكام الجزائٌة ،  الطبعة الثانٌة ،  ـ ادوارد غالً الذهبً ،  إعادة النظر

ـ محمد محمد شتا أبو سعد ، البراءة فً األحكام الجنائٌة و أثرها فً رفض الدعوي المدنٌة ، منشؤة المعارف ، 
 .1992االسكندرٌة ، مصر الطبعة الثانٌة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 القضائًالقوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم :الماسترعنوان 
 

 الثالثالسداسً: 
 

 مشرفً محمد:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة استكشافٌة 
 

 عثمانً محمد على المادة: األستاذ المسؤول
 عسكريال تنظٌم القضاءالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

 
التنظٌم الخاص  والعسكرٌة لتنظٌم الخاص بالقوات باخاصة تعرٌف الطالب و تقدٌم له نظرٌة واسعة و معمقة 

جهاز قضائً متخصص ٌتولى أمر تحقٌق العدالة الجنائٌة بٌن أفراد هذه د ا، ضرورة إٌجافً حجمها وتطوره بها
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ا. ٌالموكلة لها دستور سإولٌة الملقاة على عاتقها لى مصاف الماألولى حتى تستطٌع أن ترقى إ القوات بالدرجة
لهذا القضاء الخاص ،ولٌس باالستثنائً كما  إلعطاء صورة دقٌقة ولمتطلبات الضرورة صدر قانون القضاء العسكري

المعروضة علٌه من ناحٌة، ولخصوصٌة النظام العام  هو شائع ، وتتجلى هذه الخصوصٌة فً نوعٌة و طبٌعة الجرائم
الضبط والسرعة فً معالجة اإلجراءات باعتبارها الوسٌلة الضرورٌة لفرض الحزم وة العسكري الذي ٌستوجب الفعالٌ

المكفولة  بٌن قوات لها أهمٌة بالغة نابعة من جسامة المهام المسندة لها ، مع ضمان الحقوق و الحرٌات و الربط
و القضاء العسكري ٌخضع فً أغلب مراحله لقانون اإلجراءات الجزائٌة .لألشخاص بموجب الدستور من جهة ثانٌة

العامة الخاص ٌقٌد العام،  ضاء العسكري ، وهذا أخدا بالقاعدةالعقوبات عدا ما هو منصوص علٌه فً قانون الق وقانون
المحكمة العلٌا، وهذا ما ٌجسد وحدة الشرٌعة الجزائٌة  م الشعب وتخضع لرقابةنً عن البٌان أن أحكامه تصدر باسوغ

 .ٌجهل اإلجراءات البسٌطة لسٌر عمل -كما هو الحال –فكثٌر من رجال القانون .فً البالد

 : بقة المطلوبةالمعارف المس
عن طرٌق حصر الدراسة فً  الخاصة بالقضاء العسكرياإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل  -

الجزائٌة و قانون العقوبات و قانون القضاء تحلٌل النصوص القانونٌة الخاصة بقانون اإلجراءات 
 . العسكري

 
 المادة: محتوى

 .العسكريإجراءات البحث و التحري أمام القضاء  -
 الضبط القضائً العسكري -
 .مأعضاء الضبط القضائً العسكري و واجبا -

 .اختصاصات وصالحٌات الضبط القضائً العسكري -
 .عالقة الضبطٌة القضائٌة العسكرٌة بالسلطة القضائٌة العسكرٌة -
  .إجراءات المتابعة أمام القضاء العسكري - 
 .الدعوى العمومٌة و المالحقات -
 .الدعوى العمومٌة ومباشر تحرٌك -
 .المالحقات الجزائٌة العسكرٌة وانقضاء الدعوى العمومٌة -
 .النٌابة العسكرٌة وإجراءات المتابعة-
 .صالحٌات واختصاصات الوكٌل العسكري للجمهورٌة -
 .سٌر المتابعة أمام النٌابة العسكرٌة -

 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 عزت مصطفى الدسوقً ، شرح قانون األحكام العسكرٌة، الكتاب الثانً، مكتبة النهضة -

 1991المصرٌة، الطبعة األولى سنة  .
 أحمد غاي ، ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة ، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة -

 .، الجزائر 2003ولى و النشر و التوزٌع، الطبعة األ
 محمد الفاضل ، الوجٌز فً أصول المحاكمات الجزائٌة، الجزء األول مطبعة اإلحسان الطبعة -
 1977الرابعة  .
 جٌاللً بغدادي، التحقٌق دراسة مقارنة، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة الطبعة األولى -

 .الجزائر 1999
 جراءات الجزائٌة ، دار النهضة العربٌة القاهرة،أحمد فتحً سرور، الوسٌط فً قانون اإل -
 .الجزء األول .
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 إسحاق إبراهٌم منصور ، المبادئ األساسٌة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة ، الدٌوان الوطنً -
 1999للمطبوعات الجزائٌة ، طبعة  .

 الكاهنة، طبع سنةعبد هللا أوهاٌبٌة ، شرح قانون اإل جراءات الجزائٌة، الجزء األول، مطبعة  -
.1998 

 جٌاللً بغدادي، االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة، الجزء األول، طبع الدٌوان الوطنً -
 2002لألشغال التربوٌة سنة  .
 
 أحسن بوسقٌعة ، الوجٌز فً القانون الجزائً العام، طبع الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة -
 2002سنة  .
 لمشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة، الجزء الثانً، دار الهدى ، الطبعةمحمد محدة، ضمانات ا -

 .، الجزائر 1991األولى 
 أحمد لعور ، نبٌل صقر، الموسوعة القضائٌة فً المواعٌد القانونٌة ، دار الغرب للنشر و -

 .الجزائر 2002التوزٌع الطبعة األولى 
 ة، دار النهضة العربٌة الطبعة الثانٌةمحمود نجٌب حسنً ، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌ -

 .مؤمون محمد سالمة ، اإلجراءات الجنائٌة فً التشرٌع المصري ، طبع دار الفكر ال ع ربً،1988.
 1985الجزء األول  .

 1986سلٌمان بارش، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري، مطبعة دار الشهاب  -
 .الجزائر

 راءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري، المإسسة الوطنٌة للكتاب،موالي ملٌانً بغدادي، اإلج -
 .الجزائر 1992طبعة 

 محمد صبحً محمد نجم، شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري، دٌوان المطبوعات -
 .الجزائر 1984الجامعٌة 

 بوعاتجدٌدي معراج، الوجٌز فً اإلجراءات الجزائٌة مع التعدٌال ت الجدٌدة، دٌوان المط -
 .الجزائر 2000الجامعٌة 

 .1988جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائٌة الجزء الثالث، دار النهضة القاهرة  -
 

المراجع بالفرنسٌة -2 : 
1. Charles parra traité de procédure pénale policière-étude théorique et 

pratique, aristid quillet, paris 1960. 
2. Marcel leclére, évolution de la compétence territoriale des officiers de 

la police judiciaire, DALLOZ . 1961 
 القوانٌن اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً:الماسترعنوان 

 
 الثالثالسداسً: 

 
 سالٌم عبد هللا:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 

 
 حٌدرة محمد على المادة: األستاذ المسؤول

 نظام القضاء فً اإلسالمالمادة : 
 :التعلٌمأهداف 

ِا ٠ّراص تٗ اٌمعاء فٟ ذؼش٠ف اٌطاٌة ٚ ذمذ٠ُ ٌٗ ٔظش٠ح ٚاعؼح ٚ ِؼّمح خاصح تاألؼىاَ األعاع١ح فٟ ِعاي 

ٚ٘زا اٌّؼٕٝ وف١ً ِشاػاج اٌعأة اٌرؼثذٞ ٚرٌه تاسذثاغٗ تماػذج اٌؽالي ٚاٌؽشاَ ، ٚاٌصٛاب ٚاٌؼماب ، ٚ اإلعالَ 

ترشت١ح اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ ػٕذ اٌّغٍُ ِّا ٠عؼً ِٓ رٌه ِشالثاً ٌٗ فٟ ؼ١اذٗ ػاِح ِٓ ذصشفاخ ل١ٌٛح ٚفؼ١ٍح ٌزا 

ؼشؿ اإلعالَ ػٍٝ غشط اٌؼم١ذج فٟ ٚظذاْ اٌّغٍُ لثً ذى١ٍفٗ تاألؼىاَ ، ٚأؼاغٗ تغ١اض ِٓ األخالق تعأة 
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ألؼىاَ اٌؾشػ١ح ، ٚ٘ٛ اٌؽاِٟ ٌصؽح اٌرٕف١ز ٚؼغٓ اٌغٍٛن ٚاٌثؼذ اٌرىا١ٌف ، ١ٌىْٛ رٌه ٘ٛ اٌعآِ ٌرٕف١ز ذٍه ا

ػٓ االٔؽشاف ، ٚ٘ٛ اٌشل١ة فٟ اٌطاػح اٌؽم١م١ح فٟ اٌرطث١ك ، ٌزٌه فاْ اٌؼم١ذج ٚذؼا١ٌُ األخالق ٌٙا أشش ػظ١ُ 

 .فٟ عالِح ٚٔضا٘ح إٌظاَ اٌمعائٟ فٟ اإلعالَ

 : المعارف المسبقة المطلوبة
و ذلك عن طرٌق   الشرعٌة و الجنائٌةاإللمام باألفكار و المعارف األولٌة التً تشكل مدخل لدراسة العلوم  -

 . حصر الدراسة فً تحلٌل المبادئ األساسٌة فً المحاكمة العادلة فً الشرٌعة اإلسالمٌة 
 

 المادة: محتوى
 .ٚاج ٚاٌؼذاٌح فٟ اٌمعاء اٌؾشػِٟثذأ اٌّغا -

 اٌمعاء اإلعالِٟ.ِثذأ ٚؼذج اٌّصذس فٟ  -

 ِثذأ اعرمالي اٌمعاء فٟ اإلعالَ.  -

 ِثذأ ذأص١ً اٌمعاء األؼىاَ اٌمعائ١ح.  -

 .ثذأ ذغث١ة األؼىاَ اٌمعائ١ح ِ -

 . خ اٌّصاٌػ اٌضِا١ٔح ٚاٌّىا١ٔح ِثذأ ِشاػا  -

 .    ِثذأ عشػح اٌثد فٟ فصً اٌمعاء ٚإٌّاصػاخ -

 .  ِثذأ ؽّٛي اٌمعاء فٟ اإلعالَ ٌع١ّغ إٌّاصػاخ -

 . اٌر١غ١ش فٟ اإلظشاءاخ اٌمعائ١ح ِثذأ اٌغٌٙٛح ٚ  -

 ِثذأ اػرثاس اٌّؼأٟ ٚاٌّماصذ .  -

 ِثذأ ذذ٠ٚٓ اٌّشافؼح . -

  .ِثذأ عٍطح اٌماظٟ اٌرمذ٠ش٠ح فٟ ئظشاء  -

 . ٌرٕف١ز اٌعثشٞ ٌألؼىاَ اٌمعائ١حِثذأ ا -

 .ِثذأ األخز تماػذج عذ اٌزسائغ   -

 .ِثذأ ػال١ٔح ظٍغاخ اٌرماظٟ   -

 

 

 :طرٌقة التقٌٌم
 

 امتحان + تقٌٌم مستمر
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
اٌؾٛوأٟ،١ًٔ األٚغاس ؽشغ ِٕرمٝ األخثاس ِٓ أؼاد٠س ع١ذ األخ١اس، اٌّعٍذ اٌشاتغ،داس اٌع١ً،ت١شٚخ، دْٚ -

 ذاس٠خ.

ِإعغح إٌّؾٛساخ ػصّاْ تٓ ؼغ١ٓ تشٞ اٌعؼٍٟ اٌّاٌىٟ، عشاض اٌغاٌه ؽشغ أعًٙ اٌّغاٌه، اٌعضء اٌصأٟ -

 اإلعال١ِح ٚصاسج اٌؾإْٚ اٌذ١ٕ٠ح، اٌعضائش ، دْٚ ذاس٠خ.

ئتشا١ُ٘ ٔع١ة ِؽّذ ػٛض، اٌمعاء فٟ اإلعالَ ٚذاس٠خٗ ٚٔظاِٗ، ِطثٛػاخ ِعّغ اٌثؽٛز  -

 .1975اإلعال١ِح،

 ذاس٠خ.ِؽّذ تٓ ٠ٛعف أغف١ؼ، ؽشغ وراب ا١ًٌٕ ٚؽفاء اٌؼ١ًٍ، اٌعضء اٌصاٌس ػؾش، ِىرثح اإلؽاد ،ظذج ، دْٚ -

 2881ػّاس تٛظ١اف، اٌغٍطح اٌمعائ١ح ت١ٓ اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ، س٠ؽأح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،اٌعضائش، -

 ػّاس تٛظ١اف، أدب اٌماظٟ فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح، ِعٍح اٌؼذاٌح، ٚصاسج اٌؼذي ، اإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرؽذج  -

ح ِماسٔح، سعاٌح ِاظغر١ش، ظاِؼح األص٘ش، و١ٍح ئتشا١ُ٘ أؼّذ ػثذ اٌشؼّاْ اٌؾ١خ، اٌّغاٚاج أِاَ اٌمعاء، دساع-

 .1989اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ، 

 .1984اٌّغرؾاس أٔٛس اٌؼّشٚعٟ، اٌرؾش٠غ ٚاٌمعاء فٟ اإلعالَ، ِإعغح ؽثاب اٌعاِؼح، اإلعىٕذس٠ح،-
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 .2887ِؽّذ ٔع١ة ؼغ١ٓ، اٌفمٗ اٌعٕائٟ اإلعالِٟ، اٌعش٠ّح، اٌطثؼح األٌٚٝ، داس إٌٙعح اٌؼشت١ح، -

 .1966س ػط١ح ِؾشفح، اٌمعاء فٟ اإلعالَ، ؽشوح اٌؾشق األٚعػ، اٌما٘شج، اٌذورٛ-

 .1985ِؽّذ ئتشا١ُ٘ ؼغٓ ػٍٟ ، ِثذأ اٌّغاٚاج فٟ ذمٍذ اٌٛظائف اٌؼاِح، سعاٌح دورٛساٖ، ؼمٛق اٌما٘شج،-

ٖ، ظاِؼح أتٛ اٌغؼٛد ػثذ اٌؼض٠ض، ظّأاخ اٌّرُٙ اٌّذػٝ ػ١ٍٗ فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ٚاٌمأْٛ، سعاٌح دورٛسا-

 1985األص٘ش، 

أؼّذ عؼ١ذ ِؽّذ ، لش٠ٕح  اٌثشاءج ٚأُ٘ ٔرائعٙا فٟ اٌّعاي اٌعٕائٟ دساعح ِماسٔح، سعاٌح دورٛساٖ، ظاِؼح -

 .1988األص٘ش ، و١ٍح اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ، 

 .2887ػصاَ ػف١فٟ ػثذ اٌثص١ش، ِثذأ اٌؾشػ١ح اٌعٕائ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ ٚاٌفمٗ اإلعالِٟ، داس إٌٙعح، -

أؼّذ تٓ ػٍٟ  اٌث١ٙمٟ  ، عٕٓ اٌث١ٙمٟ  ، ذؽم١ك ِؽّذ  ػثذ اٌمادس ػطا اٌعضء اٌصآِ ، داس اٌثاص ،ِىح اٌّىشِح  -

،1994. 

ػٍٟ تٓ ػّش اٌذاسلطٕٟ اٌثغذادٞ ،عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ، ذؽم١ك اٌغ١ذ ػثذ هللا ٘اؽُ ٠ّأٟ اٌّذٟٔ ،داس اٌّؼشفح، -

 1966ت١شٚخ 

ثح ، ِصٕف اتٓ أتٟ ؽ١ثح ، ذؽم١ك وّاي ٠ٛعف اٌؽٛخ ، اٌطثؼح األٌٚٝ ِىرثح أتٛ تىش ػثذ هللا  تٓ أتٟ ؽ١ -

 ٖ .1489اٌشؽذ، اٌش٠اض

 اتٓ ؼضَ األٔذٌغٟ، اٌّؽٍٟ تا٢شاس، اٌعضء اٌصأٟ ػؾش، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، دْٚ ذاس٠خ-

اٌعٛص٠ح، ػْٛ اٌّؼثٛد اٌؼالِح أتٟ اٌط١ة ِؽّذ ؽّظ اٌؽك اٌؼظ١ُ أتادٞ ِغ ؽشغ اٌؽافع ؽّظ اٌذ٠ٓ تٓ ل١ُ -

 .1998ؽشغ عٕٓ أتٟ داٚد، اٌّعٍذ اٌغادط اٌعضء اٌصأٟ ػؾش، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، 

 أتٛ ٠ٛعف ٠ؼمٛب تٓ ئتشا١ُ٘ ، اٌخشاض، اٌطثؼح اٌغٍف١ح، اٌما٘شج، دْٚ ذاس٠خ.-

 .1996، تٓ ل١ُ اٌعٛص٠ح،صاد اٌّؼاد فٟ ٘ذٜ خ١ش اٌؼثاد، اٌعضء اٌخاِظ، ِإعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ-

 .1986ػّش فاسٚق اٌؽغ١ٕٟ، ذؼز٠ة اٌّرُٙ ٌؽٍّٗ ػٍٝ االػرشاف، ِطثٛػاخ ٔادٞ اٌمعاج اٌّصشٞ، اٌما٘شج، -

أؼّذ ػٛض تالي، لاػذج اعرثؼاد األدٌح اٌّؽصٍح تطشق غ١ش ِؾشٚػح فٟ اإلظشاءاخ اٌعٕائ١ح اٌّماسٔح، داس  -

 .2883إٌٙعح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، 

 .1988اٌّعرٙذ ٚٔٙا٠ح اٌّمرصذ، اٌّعٍذ اٌصأٟ، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، تٓ سؽذ اٌمشغثٟ، تذا٠ح -

اٌماظٟ تٓ ٠ؼٍٝ ِؽّذ اٌؽغ١ٓ اٌفشاء اٌؽٕثٍٟ، األؼىاَ اٌغٍطا١ٔح، صؽؽٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ِؽّذ ؼاِذ اٌفمٟٙ، -

 .1938اٌطثؼح األٌٚٝ، ؽشوح ِىرثح ِٚطثؼح ِصطفٝ اٌثأٟ اٌؽٍثٟ ٚأٚالٖ، ِصش،

ٟ تٓ ٠ٛعف اٌضسلأٟ اٌّاٌىٟ، ؽشغ اٌضسلأٟ ػٍٝ ِٛغأ اإلِاَ ٍِه،  اٌعضء اٌصاٌس، داس ِؽّذ تٓ ػثذ اٌثال-

 اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ.

اٌؾ١خ صوش٠ا األٔصاسٞ، ؼاؽ١ح اٌعًّ ػٍٝ ؽشغ إٌّٙط ٌٍؾ١خ ع١ٍّاْ اٌعًّ ػٍٝ ؽشغ إٌّٙط، اٌعضء -

 اٌخاِظ، ِطثؼح ِصطفٝ ِؽّذ، ِصش 

١ٍّاْ اٌّشداٚٞ  اإلٔصاف فٟ ِؼشفح اٌشاظػ فٟ اٌخالف ػٍٝ ِز٘ة اإلِاَ ػالء اٌذ٠ٓ أتٟ اٌؽغٓ ػٍٟ تٓ ع-

 .1958أؼّذ تٓ ؼٕثً صؽؽٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ِؽّذ ؼاِذ اٌفمٟ، اٌعضء اٌؽادٞ ػؾش، اٌما٘شج، 

 .1987اتٓ ؼعش اٌؼغمالٟٔ، فرػ اٌثاسٞ تؾشغ صؽ١ػ اٌثخاسٞ، داس اٌش٠اْ ٌٍرشاز، اٌما٘شج، -

اٌّرُٙ فٟ االعرؼأح تّؽاَ، دساعح ِماسٔح  ، اٌطثؼح األٌٚٝ،داس إٌٙعح،  عؼذ ؼّاد صاٌػ اٌمثائٍٟ، ؼك -

 .2885اٌما٘شج،

ؼى١ّح ِٕاع،ؼّا٠ح األل١ٍاخ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ، سعاٌح ِاظغر١ش، ظاِؼح األ١ِش ػثذ  -

 .2884اٌمادس ٌٍؼٍَٛ اإلعال١ِح، لغٕط١ٕح اٌعضائش، 

اَ اٌز١١ِٓ ٚاٌّغرأ١ِٕٓ فٟ داس اإلعالَ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، ِإعغح اٌشعاٌح، ػثذ اٌىش٠ُ ص٠ذاْ، أؼى -

 .1988ت١شٚخ،

أتٟ إٌعا ؽشف اٌذ٠ٓ ِٛعٝ اٌؽعاٚٞ اٌّمذعٟ، اإللٕاع فٟ فمٗ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً، ذصؽ١ػ ٚذؼ١ٍك ػثذ -

 اٌٍط١ف ِؽّذ ِٛعٝ اٌغثىٟ، اٌعضء اٌشاتغ ،داس اٌّؼشفح، ت١شٚخ،دْٚ ذاس٠خ.

طثؼح اٌصاٌصح، داس اٌفىش ١ذ، ظٛاتػ ذغث١ة األؼىاَ اٌعٕائ١ح ٚأٚاِش اٌرصشف فٟ اٌرؽم١ك، اٌسؤٚف ػث -

 1986اٌما٘شج، .اٌؼشتٟ،
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

اٌّغرؾاس ِؽّذ أؼّذ أتٛ ص٠ذ، ظٛاتػ ذغث١ة األؼىاَ اٌعٕائ١ح ٚظٛاتػ ص١اغح ت١أاخ اٌؽىُ اٌعٕائٟ، ِطاتغ -

 .2888سٚص ا١ٌٛعف اٌعذ٠ذ، اٌما٘شج، 

٘ش اتٓ ػاؽٛس، ِماصذ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح، اٌّإعغح اٌٛغ١ٕح ٌٍىراب، اٌعضائش، اٌؾشوح اٌؾ١خ ِؽّذ اٌطا-

 اٌرٛٔغ١ح ٌٍرٛص٠غ، ذٛٔظ ، دْٚ عٕح.

اإلِاَ ِاٌه، ِٛغأ اإلِاَ ِاٌه، سٚا٠ح ٠ؽٟ تٓ ٠ؽٟ ا١ٌٍصٟ، ئػذاد أؼّذ ساذة ػشِٛػ، داس إٌفائظ ت١شٚخ، -

.1982. 

ؼىاَ اٌمعائ١ح فٟ اٌرؾش٠غ اإلعالِٟ، سعاٌح دورٛساٖ، ظاِؼح ػثذ اٌخاٌك غش٠ة ػثذ اٌّمصٛد، ٔمط األ-

 األص٘ش، و١ٍح اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ.

أؼّذ فرؽٟ عشٚس، اٌٛع١ػ فٟ لأْٛ اإلظشاءاخ اٌعٕائ١ح، اٌطثؼح اٌغادعح، داس اٌطثاػح اٌؽذ٠صح، اٌما٘شج، -

1993. 

 المراجع باللغة الفرنسية -

- Francois Gerber ,Justice independante justice sur cammande ,Presses universitaire de France 

Paris,1990. 
                                                                Pierre Marie Dupuy, Droit International, Dalloz Paris, 2004- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 التنظٌم القضائًالقوانٌن اإلجرائٌة و :الماسترعنوان 

 
 الثالثالسداسً: 

 
 سالٌم عبد هللا:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة أفقٌة 

 
 فرقاق معمر على المادة: األستاذ المسؤول

 لغة فرنسٌةالمادة : 
 أهداف التعلٌم:

من مصطلحات ومفاهٌم قانونٌة باللغة  اإلجرائٌة و التنظٌم القضائً بالقوانٌن زٌادة معارف الطالب فٌما ٌتعلق 
الفرنسٌة وزٌادة معارفه اللغوٌة ألعداده من أجل االستعانة بالمراجع المراجع باللغة األجنبٌة واإلطالع على 

 أحدث ما كتب أو نشر.  
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
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            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

 أساسٌات اللغة الفرنسٌة والمصطلحات والمفاهٌم القانونٌة األولٌة. 
 

 محتوى المادة:
 ـ مصطلحات لغة خاصة باالختصاص 

 ـ مقاطع تحتاج إلى ترجمة متبادلة. 
 ـ رموز ومختصرات.

 ـ أنظمة معلوماتٌة تتعلق باللغة ومعارفها. 
 

 طرٌقة التقٌٌم:
 امتحان + تقوٌم مستمر

 
 المراجع: 

جامعة للدراسات والنشر ـ جٌرار كورنو، معجم المصطلحات القانونٌة، ترجمة منصور القاضً، المإسسة ال
 .1998والتوزٌع، 

 ـ قاموس المصطلحات الحقوقٌة والتجارٌة، لممدوح حقً، مكتبة لبنان، بٌروت. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
 العقود/االتفاقٌات   -

 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مإسسة جامعٌة أخرى (

 

 المإسسة الجامعٌة المعنٌةورق رسمً ٌحمل اسم 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:
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عن  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعً(.                   عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج

المذكورة أعاله طٌلة فترة تؤهٌل الماستر.وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الماستر 

 معً( ترافق هذا  المشروع من خالل:الجا

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
 توقٌع المسإول المإهل رسمٌا :

 
 الوظٌفة:

 
 التارٌخ:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة
 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مإسسة لقطاع  مستخد(

 
 )ورق رسمً ٌحمل اسم المإسسة(

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوٌن للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 المقدم من :

 



  

90                              اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

                                               

 
            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

تعلن مإسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن 

 وفً هذا اإلطار، فإننا نإكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا فٌه من خالل:

 برامج التعلٌم،إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن  -

 المشاركة فً الملتقٌات لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة . -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المإسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 فً إطار المشارٌع المإطرة.

 

تنفٌذها وقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً ت رسٌتم تسخٌ

 البشري المستوىعلى المستوى المادي و نإ

 ٌعٌن السٌد)ة(*...............منسقا خارجٌا  لهذا المشروع .

 
 توقٌع المسإول المإهل رسمٌا:

 
 الوظٌفة:

 
 التارٌخ:

 
 الختم الرسمً للمإسسة



91 اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 



92 اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

VI-  ّونقالسٌرة الذاتٌة للمنس



93 اٌمٛا١ٔٓ اإلظشائ١ح ٚ اٌرٕظ١ُ اٌمعائٟ اٌّإعغح   ظاِؼح ػثذ اٌؽ١ّذتٓ تاد٠ظ ِغرغأُ    ػٕٛاْ اٌّاعرش 

            4102-4102اٌغٕح اٌعاِؼ١ح : 

VIII- تأشٌرة الندوة الجهوٌة:

لعرض التكوٌن( النسخة النهائٌة)التأشٌرة تكون  فقط قً 


