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 1  تحديد مكان التكوين: -0

  معهد:كلية أو  

 : قسم  

 )*(:في التكوين المشاركون 7

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -

 

 

 في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج . 

إطار وأهداف التكوين: 2

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ

 ( المعنيالماستر 

 جنائي والعلوم الجنائية. القانون اللطلبة الحقوق بفرعيها العام و الخاص االلتحاق بالماستر يمكن 

القانون الجنائي العام، قانون اإلجراءات الجزائية،  في  01/01حصول الطالب على معدل -

 جنائي خاص

منصب مخصصة لطلبة قسم الحقوق جامعة  011عدد المناصب المقترحة في الماستر جنائي -

 باتنة

 عدم دخول الطالب في الدورة االستدراكية. -

 عدم تسليط العقوبة على الطالب من قبل اللجان التأديبية. -

 يخصص منصبين لطلبة خارج جامعة باتنة شريطة أن يدخل في ترتيب طلبة جامعة باتنة-
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سطر على  01)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 أكثر تقدير(

التكوين في الماستر إلى تحسين نوعية التعليم العالي و البحث العلمي للطالب لمواكبة  يهدف

التطورات الحاصلة في مختلف المجاالت ال سيما في الدراسات القانونية المتخصصة من أجل 

و متميز بنوعية عالية  تنمية القدرات البشرية على أن يكون هذا التعليم متفتح على المحيط و فعال

مما يجعل من الجامعة مركز إشعاع تزود به المؤسسات ذات الصلة  بالتخصص كمرفق القضاء 

 و التوثيق و التنفيذ و المحاماة واإلدارة و المحافظ بالمزاد و 

التأمينات بطاقات بشرية قادرة على مواكبة العصر كذا التعامل مع الشركاء األجانب على 

وي و العالمي و مؤسسات البحث العلمي ذات الصلة بتنفيذ اإلصالحات الجديدة هذه المستوى الجه

األخيرة أصبحت أكثر من ضرورة تسهل التجاوب مع التحديات الدولية و التحوالت العميقة التي 

يشهدها المجتمع الجزائري ،األمر الذي يتطلب دراسات دقيقة باعتماد نظام ل م د في الطور 

يمتد لمدة سنتين يتوج بانجاز مذكرة تخرج و يفتح المجال أمام الطلبة  لذي الثاني ماستر ا

 الستكمال المسار التكويني في الدكتوراه في نفس التخصص.

 

 (سطر على األكثر 01 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 

ى يستطيع أن يلبي احتياجات سوق يجب أن تتوافر لدى الطالب في الماستر مؤهالت و قدرات حت

العمل في جميع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالدراسة القانونية المتخصصة في توفير 

الكوادر المؤهلة هذا من جهة و من جهة أخرى يجب على الدولة توفير مناصب الشغل متوازية 

 مع عدد الخريجين . 

 حاملي الشهادات الجامعية  شغيلتلة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

 

قدرات التشغيل الجهوية كثيرة إذا ما فتحت األبواب لخريجي الجامعات منها القضاء ،المؤسسات 

 اإلدارية ،شركات التأمين ،محافظي المزاد ،مكاتب التوثيق ،مكاتب التنفيذ....
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

رصيد على  54ل و الثاني ماستر و حصوله على في حالة حصول الطالب على السداسي األو

األقل و حصوله على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص ينتقل إلى 

 .السنة الثانية الستكمال السداسي الثالث و الرابع و في حالة نجاحه يسجل في الدكتوراه 

 سته حسب الحالة ما قبل فريق التكوين.أما الطالب الذي لم يسعفه الحظ في النجاح تستمر درا-

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و

 

 في اآلتي: قدرات وكفاءات بشرية ومادية متوفرة لدى الكلية تتمثل

 01أستاذ دائم و  014لدى الكلية طاقم بشري مؤهل لتأطير طلبة ليسانس ل م د و عددهم  -

 متعاقد و مشارك   أستاذ بين  

عدد هائل من المراجع المتخصصة و العامة باللغتين العربية و  للكلية مكتبة تحتوي على -

 واالنجليزيةالفرنسية 

 جهاز إعالم آلي( 011للكلية قاعتين لالنترنت) -

 يستعين طلبة الكلية بالمراجع المتوفرة لدى المكتبة المركزية  -

 

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز

 طالب  011يمكن تأطير حوالي 
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4

 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ -أ

 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج 

  + التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

ليسانس علوم   بن عشي حسين
 قانونية

دكتوراه علوم 
 (جنائي)

أستاذ 
 بمحاضر 

محاضرة + 
 تأطير المذكرات
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ليسانس علوم  بوهنتالة آمال
 قانونية

دكتوراه علوم 
 )أعمال(

أستاذ 
 محاضر 

محاضرة + 
 تأطير المذكرات

 

 دريدي وفاء
 

ليسانس علوم 
 قانونية

دكتوراه علوم 
 )دولي إنساني(

أستاذ 
 محاضر 

محاضرة + 
 تأطير المذكرات

 
 

ليسانس علوم  مسوس رشيدة
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )جنائي(
 أ

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  رحات منيرة ف
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )جنائي(
 أ 

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  بوجالل محمود
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )جنائي(
 أ 

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  سامية بوالفة
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )أعمال(
 أ 

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  سليمة عبدي
 قانونية

أستاذ مساعد  (جنائيماجستير )
 أ 

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  بارش إيمان
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )جنائي(
 أ 

  أعمال موجهة

ليسانس علوم  أسيا بن بوعزيز
 قانونية

أستاذ مساعد  ماجستير )جنائي(
 أ 

  أعمال موجهة

 ضح(.أطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توت أعمال تطبيقية، موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
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التأطير الخارجي -ب

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد التدرج 

 + التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

: المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ

 

 عنوان المخبر :

 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 0 مدرجات 12 

 7                                       قاعات 01 

 3                        قاعات اإلعالم اآللي 14 جهاز 011تجهيزات اإلعالم اآللي 
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مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج

 عنوان المخبر :

  :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

جريمة القرصنة 

البحرية وتأثيرها على 

األمن اإلنساني

P01320140108  11/11/5112ابتداء 

 

 مدته أربع سنوات 

قياس جودة 

الديمقراطية في الدول 

 العربية 

S0132030019 11/11/5112  مدته أربع سنوات 
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ضمانات الفصل بين 

 السلطات وتوازنها

Po1320140031 11/11/5112 مدته أربع سنوات 

 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم

4
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 السداسي األول: - 0

 

 التعليم وحدة
 األسبوعي الساعي الحجم  السداسي الساعي الحجم

 األرصدة املالمع
 التقييم نوع

 إمتحان متواصل عمل شخصي تطبيقية أعمال موجهة أعمال محاضرة  أسبوع05

   18 9 00331  4331 9 450  5.31 األساسية التعليم وحدات    

          باريةإج أ ت و

 
150 3 0331  5331 3 6 X X 

 150 3 0331  5331 3 6 X X 

 150 3 0331  5331 3 6 X X 

   9 3 01331  3 0331 225 7المنهجية التعليم وحدات

          إجبارية  م ت و

 150 0331 0331  2311 2 6 X X 

75  0331  3331 1 3 X  

   7 7    3 45  .اإلستكشافية التعليم وحدات

          إجبارية  إ ت و

77331 0331    1 1  X 

77331 0331    1 1  X 

   0 0    0331 77331 األفقية التعليم وحدة

          ف إجبارية أ ت و

77331 0331    1 1  X 

0 السداسي مجموع  247331 05 235  72 05 31   
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 السداسي الثاني: -7 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 إمتحان متواصل عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

   18 9 00331  4331 9 450 13.5وحدات التعليم األساسية

          و ت أ إجبارية

 X X 6 3 5331  0331 3 150 المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية

 X X 6 3 5331  0331 3 150 العادلة الجزائية المحاكمة ضمانات  

 X X 6 3 5331  0331 3 150 الجنائية السياسة

   9 3 01331  3 0331 225 7وحدات التعليم المنهجية

          و ت م  إجبارية

 X X 6 2 2311  0331 0331 150 منهجية البحث العلمي 

  75 0331 
 

 3331 1 3 X 
 

   7 7    3 45  3 وحدات التعليم اإلستكشافية

          و ت إ  اجبارية

   0331 77331 علم اإلجرام
 

1 1 
 

X 

   0331 77331 الشرعي الطب
 

1 1 
 

X 

   0 0    0331 77331 1.5ة التعليم األفقية  وحد

          اجباريةف و ت ا

77331 0331 
 

 
 

1 1 
 

X 

   31 05 72  235 05 247331 0مجموع السداسي 
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 :  الثالث السداسي -3 

 

 وحدة التعليم

 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

عمل  أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 15

 شخصي

 إمتحان متواصل

   18 9 00331  4331 9 450 13.5وحدات التعليم األساسية

          و ت أ إجبارية

 X X 6 3 5331  0331 3 150 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون    

 X X 6 3 5331  0331 3 150 الجريمة ضحايا علم            

 X X 6 3 5331  0331 3 150 المستحدثة الجريمة

   9 3 01331  3 0331 225 7وحدات التعليم المنهجية

          و ت م  إجبارية

 X X 6 2 2311  0331 0331 150 تقنيات اعداد البحوث والمذكرات

 75 
 

0331  3331 1 3 X 
 

   7 7    3 45  3 ةوحدات التعليم اإلستكشافي

          و ت إ  اجبارية

   0331 77331  العقاب علم
 

1 1 
 

X 

   0331 77331 جنائي دولي قانون
 

1 1 
 

X 

   0 0    0331 77331 1.5وحدة التعليم األفقية  

          اجباريةف و ت ا

77331 0331 
 

 
 

1 1 
 

X 

   31 05 72  235 05 247331 0مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4

 الحقوق والعلوم السياسيةالميدان :

 الحقوق : الفرع

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية التخصص:

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 ملتقى 
)قراءة في تعديالت قانون 
 اإلجراءات الجزائية الجزائري(

 

.3.3 1 2 

 22 1 3.3.3 مذكرة نهاية الدراسة

 3. 2 053 3مجموع السداسي 

 

 حوصلة شاملة للتكوين: - 5

 

 و ت ح س األساسية المنهجية االستكشافية األفقية ملتقى+ مذكرة المجموع

 محاضرة 465 6. 135 57936 5.795

 أعمال موجهة 262936 6.    2.295

 أعمال تطبيقية      

 عمل شخصي 742936 472936   756 1.55

 المجموع 1356 55295 135 5793 756 2.55

 األرصدة 54 72 10 3 31 071

011%  75%  735%  15%  %22.5 54%  األرصدة%  

 لكل وحدة تعليم
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I - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 القانون الجنائي والعلوم الجنائية عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 

 األساسة الوحدة: اسم

 ائية للشخص الطبيعيزالمسؤولية الج المادة: اسم

  6الرصيد:

 3 المعامل:

 

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

 ( على األكثر

ائية لمرتكب زتمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية الدقيقة في العلوم الجنائية إلمكان إسناد المسؤولية الج

 الفعل المجرم) العقوبة الشخصية(

من مواصلة هذا التعليم،  الطالبصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن و) :  المعارف المسبقة المطلوبة

   (.سطرين على األكثر

 3معرفة النظرية العامة للجريمة السيما أركانها

  إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب ()  محتوى المادة:

 ائيةزتعريف المسؤولية الج -0

 ائيةزمسؤولية الجال أسس -0

 ائيةزالمسؤولية الجقيام شروط  -0

 اإلرادة-أ

 التمييز-ب

 حرية االختيار-ت

 ائية عن فعل الغيرزالمسؤولية الج -5

 )عمل شخصي(
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تقديم بطاقة  -حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  -البحث على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمادة
 تقنية .

 طريقة التقييم: -
 لطالب عن طريق األعمال الموجهة )البحوث ، المواظبة ، األعمال الشخصية (تقييم أعمال ا  -
 والعمل الشخصيتقييم عن طريق االمتحان السداسي   -

 المراجع: 
 .0101(،405/054ابو عامر محمد زكي، المسؤولية الجنائية )-
 .0111، 071/054-اساسها و تطورها–الدهبي ،ادوار غالي المسؤولية الجنائية  -
 .188/054دي عبد الرؤوف ،المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن  مه -
 ( )م ج في قضية الدم الملوث(404/054محمد امين مصطفى ،المسؤولية الجنائية للدم ) -
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 السداسي: األول

 ةياسم الوحدة: األساس

 ضمانات المتهماسم المادة: 

 6لرصيد:ا

 3المعامل: 

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

 على األكثر

التعرف على المفهوم الدقيق للمتهم من خالل تمييزه عن باقي المصطلحات األخرى كالمشتبه فيه والجاني 
ر أن الحرية الشخصية حق دستوري مثلها مثل قرينة البراءة، وهذا وبيان المركز القانوني للمتهم باعتبا

 بالوقوف على ضمانات هذا الحق عبر مختلف المراحل اإلجرائية.
) وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، المعارف المسبقة المطلوبة : 

 سطرين على األكثر(.  

 3للجريمة السيما أركانهامعرفة النظرية العامة 

 
 محتوى المادة

 مفهوم المتهم: -
 تعريف المتهم.   -5
 تمييز المتهم عن غيره.  -2
 تطور المركز القانوني للمتهم. -.

 قرينة البراءة أساس لضمانات المتهم: -
 مفهوم قرينة البراءة.  -5
 قرينة البراءة ومبدأ الشرعية االجرائية. -2
 نتائج قرينة البراءة. -.

 مختلف المراحل االجرائية: ضمانات المتهم أثناء -
الضمانات الخاصة -ضمانات المشتبه فيه)مرحلة البحث والتحري ضمانة في حد ذاتها للمشتبه فيه  -5

 بالمشتبه فيه(.
ضمان حقوق المتهم عند -ضمانات المتهم أمام النيابة العامة)ضمان حق المتهم في عدم اثبات براءته -2

 تحريك الدعوى العمومية(.
الضمانات الخاصة بالمتهم -مام قاضي التحقيق)الضمانات العامة المتعلقة بهيئة التحقيقضمانات المتهم أ -.

 ذاته(.
 ضمانات المتهم أمام غرفة االتهام. -4
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 (عمل شخصي)

تقديم بطاقة  -حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  -البحث على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمادة
 .وتحديد المراجع المعتمدة في التحضيرحول الموضوع محل الدراسة تقنية 

 
 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة )البحوث ، المواظبة ، األعمال الشخصية ( -
 والعمل الشخصيتقييم عن طريق االمتحان السداسي  -

 
 :المراجـــــــــــــــــــــــــع

بة القضائية في التشريع الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات األخضر بوكحيل: الحبس االحتياطي والمراق -

الشرعية واإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  الجامعية، الجزائر،أحمد فتحي سرور: 

0877. 

أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

0105. 

 .0111أحسن بوسقيعة: التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر،  -

سليمان بارش: مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -

0115. 

 .0100: شرح قانون اإلجراءات الجزائري)التحري والتحقيق(، دار هومة، الجزائر،  عبد هللا أوهايبية -

 .0880، 10مد محدة:  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات األولية، دار الهدى، الجزائر، الطبعة مح -

 0880محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، دار الهدى، الجزائر، 
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 لسداسي: األولا

 ةياسم الوحدة: األساس

 اسم المادة: اإلثبات الجزائي

 6الرصيد:

 . المعامل:

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

 ( على األكثر

على مفهوم االثبات الجزائي، والذي ال يتأتى إال من خالل التطرق لتطور وظهور االثبات الجزائي،  التعرف -
 الجزائي وأنواع األدلة الجزائية التقليدية منها والحديثة. وتمييزه عن االثبات المدني، ومعرفة مفهوم الدليل

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا ) المعارف المسبقة المطلوبة :  -

 التعليم، سطرين على األكثر(.  

كام الواردة في وأهم األحمعرفة النظرية العامة للجريمة خالل مسار الليسانس السيما المعارف المكتسبة  -
 قانون اإلجراءات الجزائية.

 
 محتوى المادة

 :تطور االثبات الجزائي -

 التطور التاريخي لإلثبات الجزائي.  -5

 النظم المعاصرة لإلثبات الجزائي. -2

 :مفهوم االثبات الجزائي -

 تمييز االثبات الجزائي عن االثبات المدني. -5

 الجزائية(.عبء االثبات في المواد -مضمون االثبات الجزائي)هدفه -2

 :األدلة الجزائية -

 مفهوم الدليل الجزائي. -5

 البصمة الوراثية(.-الخبرة-المحاضروالمعاينات-القرائن-الشهادة-أنواع األدلة الجزائية)االعتراف -2

 )عمل شخصي(

تقديم  -حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  -البحث على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمادة

 محل الدراسة وتحديد المراجع المعتمدة في التحضير حول الموضوعبطاقة 
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 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة )البحوث ، المواظبة ، األعمال الشخصية ( -

 والعمل الشخصيتقييم عن طريق االمتحان السداسي  -

 

 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

منعم: أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات سليمان عبد ال -

 .0888والنشر والتوزيع، بيروت، 

محمد مروان: نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .0888الجزائر، 

 .0110بات الجنائي، دار هومه، الجزائر، نصر الدين مروك: محضرات في اإلث -
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 السداسي: األول

 اسم الوحدة: المنهجية

 لعلمياسم المادة: منهجية البحث ا

 6الرصيد:

 . المعامل:

 

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

 ( على األكثر

علم مناهجه التي يعتمدها في دراسة المسائل التي يهتم بها، و ال يشذ علم القانون عن ذلك، لذا وجب تمكين لكل 
طالب القانون من المناهج المستعملة في هذا الميدان من المعرفة، هذه المنهجية التي تمكنه من فهم النصوص 

 سليمة. القانونية و فراءتها القراءة الصحيحة و من ثم تطبيقها بطريقة

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 في طور الليسانس .  المقررة المنهجية تبنى هذه المادة على المعارف المسبقة في المواد

 محتوى المادة

 مفهوم المنهجية والبحث القانوني -

 العلميخطوات البحث  -

 العلميأدوات البحث ا -

  المناهج المستخدمة في البحث القانوني -
 )العمل الشخصي(

تقديم بطاقة  -حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  -ث على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمادةالبح

 حول الموضوع محل الدراسة وتحديد المراجع المعتمدة في التحضيرتقنية 

 طريقة التقييم:
 تقييم أعمال الطالب عن طريق )البحوث ، المواظبة ، األعمال الشخصية ( -
 متحان السداسي تقييم عن طريق اال -

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

 .kenanaonline.com/users/mavie/posts/90297 هيكل البحث العلمي -

  .topic-homeeconomics.mountada.biz/t399نورا إبراهيم غريب؛ خطوات البحث العلمي - 
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  2002 والتوزيع،عمان، للنشر العلمية الدار ،األولى  الطبعة العلمي، البحث أساليب محمد، كامل المغربي -

 1993.الجزائر، دحلب، مطبعة والمنهجية، العلمي التفكير حسن، ملحم -
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 السداسي: األول

 اسم الوحدة: المنهجية

 التحرير اإلدارياسم المادة: 

 3الرصيد: 

 0 المعامل:

سابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكت)أهداف التعليم: 

 على األكثر

 تدريب الطالب من الناحية التقنية على القواعد األساسية للتحرير اإلداري. -

 األلمام بمختلف أنواع الرسائل اإلدارية وكيفية ردها -

 المعارف المسبقة المطلوبة

 يمعرفة القواعد العامة المتعلقة بالتحرير االدار-

 محتوى المادة:

 مفهوم التحرير االداري المحور األول: -

 تعريف الوثيقة االدارية ، أنواعها ووظائفهاالموضوع األول:  -

 صيغ الكتابة االداريةالموضوع الثاني:  -

 مراحل الكتابة االدارية الموضوع الثالث: -

 المحور الثاني: التعريف بأهم الوثائق االدارية وتقنيات صياغتها -

 المقرر االداري وكيفية صياغته ول:الموضوع األ -

 تحرير المحاضر والمذكرات الموضوع الثاني: -

  الرسائل االدارية وجداول االرسالالموضوع الثالث:  -

 

 طريقة التقييم

 تقييم عن طريق االمتحان السداسي -
 المراجع ) كتب، مطبوعات مواقع أنترنت3333الخ(

266.

1.95

2665

26652667                
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 لسداسي: األولا
 اسم الوحدة: استكشافية

 علم النفس الجنائياسم المادة: 
 5الرصيد:

 5المعامل: 
 

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

ربط  مما يساعد الطالب على  ،هو علم تطبيقي يقوم بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك اإلجرامي والعقاب
، وشكل األفعال اإلجرامية وتوزيعها زمنياً وجغرافياً واجتماعيا  طبيعةدراسة  علم النفس بالقانون من خالل

 والسمات البدنية والسيكولوجية للمجرمين والعالقة بين اإلجرام وغيرة من السلوك غير السوي وسمات ضحايا 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

وأهم األحكام الواردة في قانون ة معرفة النظرية العامة للجريممكتسبة خالل مسار الليسانس السيما المعارف ال
 اإلجراءات الجزائية

 محتوى المادة

 علم النفس والقانون  عالقة -

 (النظريات التي تفسر السلوك اإلجرامي)مدخل لعلم النفس الجنائي  -

 المجرمين والجرائم  تصنيف  -

 بعض أشكال انحراف السلوك  -

 لدراسة النفسية للعملية الجنائيةا -

 القتها بالمسئولية الجنائية االضطرابات النفسية وع -

 الخدمات النفسية في المؤسسات الجنائية  -

 المنظور اإلسالمي للسلوك اإلجرامي  -
 )عمل شخصي(

 دراسة نماذج وحاالت انحراف واقعية وتحديد أسبابها النفسية. 
 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق )المواظبة، األعمال الشخصية (  -
 االمتحان السداسي تقييم عن طريق   -

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
دار غريب للطباعة والنشر : علم النفس الجنائي، معتز سيد عبد هللاو جمعة سيد يوسف و محمد شحاتة ربيع -

 .2664، والتوزيع
 .4002، تجاهات جديدة في علم النفس الجنائي: اعبد الرحمن محمد العيسوي -

 .4022، علم االجتماع الجنائي :عدلي محمد السمري -

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/5774611._
http://www.goodreads.com/author/show/5774611._
http://www.goodreads.com/author/show/5774612._
http://www.goodreads.com/author/show/5774612._
http://www.goodreads.com/author/show/3412810._
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 السداسي: األول

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 أساليب البحث والتحري الخاصة عن الجريمةاسم المادة: 

 5الرصيد:

 5 المعامل:

 : أهداف التعليم 

وصول إلى للعن الجريمة و المتمثل في جمع األدلة الخاصة  أساليب البحث والتحريتمكين الطالب من معرفة 

  . الجريمة أدوات لتطور ها ومسايرتهاومدى فعاليت الجزائية اإلجراءات قانون في عليها المنصوصالحقيقة  

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 اإللمام بأهم األحكام الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية السيما مرحلة البحث والتحري

 محتوى المادة 

 البحث والتحري عن الجريمة  مفهوم أوال:

 تعريف البحث والتحري-0

 شروط البحث والتحري-0 

 والتحري البحث أهمية -0

 بالتحري والبحث المختصة القضائية الجهاتثانيا:

 القضائية الضبطية اختصاص -1

 دور وكيل الجمهورية في عملية جمع االستدالالت. -2

 والبحث المستحدثة  التحري إجراءات ثالثا:

 الصور والتقاط األصوات وتسجيل المراسالت اعتراض -0

 التسرب -0

 المراقبة -0

 .مع قرينة البراءة : مدى تعارض هذه اإلجراءات رابعا
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 )عمل شخصي( 

حول الموضوع محل الدراسة وتحديد تقنية تقديم بطاقة  -عملية حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  

  -المراجع المعتمدة في التحضير

 طريقة التقييم:
 تقييم أعمال الطالب عن طريق )المواظبة، األعمال الشخصية ( -
 اسي تقييم عن طريق االمتحان السد -

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 ديوان الجزائري، الجنائية اإلجراءات قانون في األساسية المبادئ منصور، إبراهيم إسحاق -

 1993 الجزائر، الجامعية، المطبوعات

 2001 العربية، النهضة دار ،1 ط المقارن، القانون في المنظمة الجريمة كامل، سيد شريف .-

 الكبرى والمكاتب المعارف دار ط، د التحريات، في الذهبية الموسوعة مرسي، إمام الواحد عبد .-

 ط هومة، دار والتحقيق، التحري الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون شرح أوهايبية، هللا عبد الوهاب عبد -

2004 

 -1992.مليلة الهدى،عين ارد الثاني، الجزء األولية، التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات محدة، محمد

 1991 الجزائر،

 .0114، 0ط الجزائر، هومة، دار الجزائية، اإلجراءات قانون في اإلجرائية في مذكرات حزيط، محمد .-

 .0118، 1ط الجزائر، هومة، دار الجزائري، النظام في التحقيق قاضي حزيط، محمد .

Jules Messinne , Questions d’actualité de droit pénale et des procédure 

pénale , sans nombre d’édition-2005 bruyant . 

 

 السداسي: األول

 اسم الوحدة: افقية

 لغة أجنبيةاسم المادة: 

  15 الرصيد:

 15 المعامل:
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 أهداف التعليم

التركيز على دراسة النصوص ترجمًة وبناًءا والمتعلقة بالتخصص حتى يتمكن من توظيف المصطلحات  
 ونية توظيفا سليما.القان

 المعارف المكتسبة خالل مسار الليسانس في مقياس مصطلحات قانونية. المعارف المسبقة المطلوبة: 

 محتوى المادة

 مبادئ لغوية  -
 أصول لغوية -
التركيز على المصطلحات القانونية ذات الطابع الجنائي وتطبيقات لنصوص قانون العقوبات و القوانين  -

 انون الوقاية من الفساد ،تبييض األموال، االرهاب، .....(المكملة له) ق
 
 

 القانونية ترجمة النصوص  )عمل شخصي(
 تقييم أعمال الطالب عن طريق )البحوث ، المواظبة ، األعمال الشخصية ( طريقة التقييم

 تقييم عن طريق االمتحان السداسي 
 المراجع: )كتب، مطبوعات، مواقع انترنت3333333(
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 السداسي: الثاني  

 ةياسم الوحدة: أساس

 ية للشخص المعنويئازاسم المادة: المسؤولية الج

 6الرصيد:

 .المعامل: 

 

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

 ( على األكثر

يقة في العلوم الجنائية و التركيز على المسؤولية الجنائية تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية الدق

                                                                                             للشخص المعنوي و معرفة اإلشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع                                                                     

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 وصف تفصيلي للمعارف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر() 

 3معرفة النظرية العامة للجريمة السيما أركانها

 محتوى المادة: 

 ائيةزالمسؤولية الج

 أركانها 

 المعنويائية للشخص زإشكالية المسؤولية الج

 ائية للشخص المعنويزموقف الفقه من مسألة المسؤولية  الج

 موقف القانون الجزائري

 شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 مسألة الغلط في القانون

 ائية عن فعل الغير، مجال تطبيقهازالمسؤولية الج

 شروطها
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 ت اإلعفاء من المسؤولية الجزائية في حالة تفويض الصالحيا

 شروط التفويض 

 آثار التفويض

   ائية لرئيس المؤسسةزأساس المسؤولية الج

 )عمل شخصي(

تقديم بطاقة  -حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص  -البحث على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمادة

 حول الموضوع محل الدراسة وتحديد المراجع المعتمدة في التحضيرتقنية 

 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية (  -
 والعمل الشخصيتقييم عن طريق االمتحان السداسي   -

 المراجع: 

 العلمي المؤتمر أعمال األموال، غسيل عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية الدقاق، شكري -
 0110 لبنان، بيروت ،الحقوقية الحلبي ، منشورات الثالث الجزء ،بيروت جامعة الحقوق، لكلية السنوي

 تفصيليةدراسة  واألجنبي، الليبي القانون في المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية موسى، سلمان محمود -
 النشر سنة دون ،ليبيا واإلعالن والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار مقارنة،

 الهدى، دار ،الجريمة – األول الجزء العام، القسم ،العقوبات قانون شرح ،سليمان هللا عبد -
 .النشر سنة دون الجزائر، ،عين مليلة

 والفرنسي،الجزائري  التشريع ببن مقارنة دراسة المعنوي، للشخص الجزائية المسؤولية دي،صمو سليم -
 .2006 ئر،از، الج مليلة نعي للنشر، الهدى دار
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 السداسي: الثاني

 ةيساساسم الوحدة: أ

 ضمانات المحاكمة الجزائية العادلةاسم المادة: 

 6 الرصيد:

 .المعامل: 

 

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

 ( على األكثر

جريمة أمام قاضي بيان مدلول المحاكمة العادلة وخصائصها، و التعرف على ضمانات المتهم بارتكاب 
الحكم، من خالل بيان هذه الضمانات العامة المتعلقة بلقاضي ذاته وبإجراءات الدعوى، والخاصة المتعلقة 

 .بالمتهم ذاته
 

 المعارف المسبقة المطلوبة
وقانون اإلجراءات النظرية العامة للجريمة  المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياسي رفامعال

 3الجزائية

 
 توى المادةمح

 .مفهوم المحاكمة الجزائية العادلة -
 تعريفها. -0
 شروطها. -0

 .الضمانات اإلجرائية العامة للمتهم خالل المحاكمة الجزائية -
 الضمانات اإلجرائية العامة للمتهم المتعلقة بقاضيه. -5
 الضمانات اإلجرائية العامة للمتهم المتعلقة بإجراءات المحاكمة. -2

 .بالمتهم عند المحاكمة الضمانات اإلجرائية الخاصة -

 الضمانات اإلجرائية الخاصة بالمتهم المتعلقة بإجراءات المحاكمة. -5
 ضمانات المتهم اإلجرائية الخاصة المتعلقة بالحكم. -2

 )عمل الشخصي(
حول الموضوع محل الدراسة تقنية تقديم بطاقة  -عملية حل قضايا -إعداد عروض - القانونية تحليل النصوص 

  -المعتمدة في التحضير وتحديد المراجع
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 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية (  -

 والعمل الشخصي تقييم عن طريق االمتحان السداسي  -
 :المراجـع

قوقية، عبد الستار سالم لكبيسي: ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، منشورات الحلبي الح -
 .0100بيروت،

: شرح قانون اإلجراءات الجزائري)التحري والتحقيق(، دار هومة، الجزائر،  عبد هللا أوهايبية -
0100 

 .0115علي الفضل البوعنين: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .0100ر هومة، الجزائر، محمد حزيط: مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دا -
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 السداسي: الثاني

 ةياسم الوحدة: أساس

 السياسة الجنائيةاسم المادة: 

 6 الرصيد:

 .المعامل: 

 

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

 على األكثر

م السياسة الجنائية ما يسمح بتمييزها عن غيرها، والتطرق لتطور السياسة الجنائية ببيان التطرق لمفهو

النظريات الفكرية المختلفة، وبيان السياسة الجنائية للمشرع الجزائري، وأسس هذه السياسة القائمة على 

 الوقاية والعالج والتجريم والعقاب.

 المعارف المسبقة المطلوبة
وقانون اإلجراءات النظرية العامة للجريمة  الل مسار الليسانس من خالل مقياسيالمكتسبة خ رفامعال

 الجزائية

 محتوى المادة

 :مفهوم السياسة الجنائية -

 تعريفها وخصائصها. -5

 تمييز السياسة الجنائية عن غيرها. -2

 :تطور السياسة الجنائية -

 السياسة الجنائية في الشريعة االسالمية. -5

 ة الجنائية.النظريات المختلفة للسياس -2

 :السياسة الجنائية للمشرع الجزائري -

 تطور السياسة الجنائية في الجزائر. -5
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 سياسة التجريم والعقاب(.-أطر السياسة الجنائية في الجزائر)سياسة الوقاية والعالج  -2

 )عمل شخصي(

المراجع  حول الموضوع محل الدراسة وتحديدتقنية تقديم بطاقة   -إعداد عروض - القانونية تحليل النصوص

 -المعتمدة في التحضير

 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -
 والعمل الشخصي تقييم عن طريق االمتحان السداسي -

 :المراجــــــــــــــــع

 .0810ار الشروق، بيروت، أحمد فتحي بهنس: السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية، د -

أحمد عوض بالل: التطبيقات المعاصرة للنظام اإلتهامي في القانون االنجلو أمريكي، دار النهضة العربية،  -

 .0880القاهرة، 

 .0815صوفي حسن أبو طالب: تاريخ النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

، 10سة المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة محمود طه جالل: أصول التجريم والعقاب في السيا -

0114. 
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 السداسي: الثاني
 اسم الوحدة: منهجية

 : المنهجية  البحث العلمى0المادة  

 17المعامل : 

 10الرصيد:  

 
 :التعليمأهداف 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 

 

 المنهجية  البحث الغلمى  :0المادة محتوى

  

  

  

  

  

 طريقة التقييم:
 

المراجع: 
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 نيالسداسي: الثا
 الوحدة التعليمية المنهجية

 تقنيات االتصال اإلداري  : 7المادة  

 10المعامل : 

 13الرصيد:  

 أهداف التعليم: 

 تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثة
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 وسائل االتصال الحديثة و دورها في التنمية.إلمام الطالب باستعمال 

 تقنيات االتصال اإلداري  محتوى المادة:

 : مفاهيم المحور األول           
  و وسائله  االتصال اإلداريمفهوم  -                      

                تطبيقات االتصال اإلداري في اإلدارة العمومية -                     

 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد         

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

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة         

   وشبكاتها االتصاالت الرقمية تكنولوجيا  -                   

   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -                   
   تكنولوجيا األقمار الصناعية -                   

   تكنولوجيا الميكروفون -                    
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -                   

  التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون...تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -                   
   تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت  -                   
   اإللكترونيالبريد  الهاتف النقال و تكنولوجيا -                   

 (الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكترونيتكنولوجيا  -                   
 استعمال التقنيات الحديثة في مجال التوثيق اإلداري -                   

             
 آفاق تطورهابعض خاتمة:         
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 طريقة التقييم:       
 

 
 المراجع:

- 2663

1..7

2614

- 1..6

2661

2616

2664

- 

1..1

2662

4

2663
- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

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

 اسم الوحدة: التعليم االستكشافية

 علم اإلجراماسم المادة: 

 5الرصيد:

 5المعامل: 

 اهداف التعليم

لنظريات العلمية التي ناقشت عوامل الجريمة والمناهج المتبعة في البحث تهدف المادة إلى إطالع الطالب على ا

 في الظاهرة االجرامية وصوالً إلى تحديد افضل السبل في معرفة دوافع الجريمة في ضوء المناهج المتبعة

 المعارف المسبقة المطلوبة
وقانون اإلجراءات ريمة النظرية العامة للج المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياسي رفامعال

 الجزائية.

 محتوى المادة

 المقصود بعلم اإلجرام وفروعه

 عالقة علم اإلجرام بغيره من العلوم الجنائية

 نشأة علم اإلجرام وتطوره

 أسبابها و دوافعها تفسير الظاهرة اإلجرامية

 شروط الجريمة في علم اإلجرام

 مدارس علم اإلجرام

 مناهج البحث في علم اإلجرام

 عمل شخصي()

حول الموضوع محل الدراسة وتحديد تقنية تقديم بطاقة  -عملية حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص 

 -المراجع المعتمدة في التحضير

 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -

 تقييم عن طريق االمتحان السداسي -
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 :ــــــــــــــــــــعالمراجــــــ

 .0100، إثراء للنشر والتوزيعالناشر محمد عبدهللا الوريكات: مبادئ علم اإلجرام،  -

  1988، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ، 4رؤوف عبيد ، اصول علمي االجرام والعقاب ، ط -

 . 0814، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،  0م ، طاحمد عوض بالل ، علم االجرا -

  0881، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ،  0محمد شالل حبيب ، اصول علم االجرام ، ط -

- Dictionnaire de Criminologie en ligne : http://www.criminologie.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rashf.com/publisher/334197
http://www.criminologie.com/
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 اسي: الثانيالسد

 اسم الوحدة: استكشافية

 اسم المادة: الطب الشرعي

 5الرصيد:

 5المعامل: 

 أهداف التعليم:

تمكين الطالب من دراسة الطب الشرعي لتزويده بالخبرات المتعلقة بهذا الشأن للتعرف على حقيقة الفعل 

 .المرتكب

 المعارف المسبقة المطلوبة
 وقانون اإلجراءات الجزائيةالنظرية العامة للجريمة  من خالل مقياسي المكتسبة خالل مسار الليسانس رفامعال

 محتوى المادة

 الطب الشرعي

 الخبرة الطبية الشرعية 

 الخبرة الطبية في القانون العام

 الطب الشرعي و علم اإلجرام 

 الشرطة العلمية 

ضوع محل الدراسة وتحديد حول الموتقنية تقديم بطاقة  -عملية حل قضايا -إعداد عروض (العمل الشخصي)
 -المراجع المعتمدة في التحضير

 والعمل الشخصي ـ تقييم عن طريق االمتحان السداسي طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .0117منصور عمر المعايطة: الطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء، طبعة   -

 .0114الشرعي وأدلته الفنية و دوره في البحث عن الجريمة، طبعة  عبد الحميد المنشاوي: الطب  -

 .حسين علي شحرور: الطب الشرعي مبادئ و حقائق -

 

 السداسي: الثاني
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 اسم الوحدة: أفقية

 ةيلغة أجنباسم المادة: 

 5الرصيد:

 5المعامل: 

  أهداف التعليم:- 

انونية ذات الصلة ووضعها في السياق المصطلحات االنجليزية: هي عبارة عن كيفية ترجمة النصوص الق
 المناسب لها.

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 المعارف المكتسبة خالل مسار الليسانس في مصطلحات قانونية .

 محتوى المادة

 )عمل شخصي(

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة )المواظبة ، األعمال الشخصية (  طريقة التقييم

 ق االمتحان السداسيتقييم عن طري 

 المراجع: )كتب، مطبوعات، مواقع انترنت3333333(
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 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: أساسية

 قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهاسم المادة: 

 6الرصيد:

 .المعامل: 

 

 أهداف التعليم

أنواع ، ومعرفة التدابير الوقائية و اهوأنواع اوآثاره اوأسبابه اتعريفه حيث من الفساد ظاهرة وتشخيص تحليل

 وأساليب التحري الخاصة والتعاون الدولي. 15/10التي تضمنها قانون جرائم الفساد وعقوباتها 

 المعارف السبقة المطلوبة

النظرية العامة للجريمة من حيث األركان وأحكام  المكتسبة خالل مسار الليسانس بخصوص مقياس رفامعال

 .ية  ظروف التشديد والتخفيف ونظام العقوبات المعتمد في التشريع الجزائريالمسؤولية الجنائ

 محتوى المادة 

 (اوأنواعه اوآثاره اوأسبابه ونشأتها اتعريفهمدخل لدراسة ظاهرة الفساد ) -0

 . الوقائية التدابير -0

 . ومكافحته الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة -0

 الديوان المركزي لقمع الفساد -5
  والعقاب التجريم - 4

 . الدولي والتعاون الخاصة التحري أساليب - 5

 )عمل شخصي(

حول الموضوع محل الدراسة وتحديد تقنية تقديم بطاقة  -عملية حل قضايا -إعداد عروض -تحليل النصوص 

 -المراجع المعتمدة في التحضير

 طريقة التقييم:

 لمواظبة، األعمال الشخصية (تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، ا -
 والعمل الشخصي تقييم عن طريق امتحان السداسي -
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 المراجع

 .2007 الجزائر، هومة، دار الثاني، الخاص،الجزء الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن -

 لجامعي،الفكرا دار المقارن، والتشريع العربية الدول في اإلداري الفساد ظاهرة الدين، زين أمين بالل -

 .2009 اإلسكندرية،

 2008 مليلة، عين الهدى، دار ومكافحته، الفساد من الوقاية قانون الشافعي، عبيدي -

 المحلي المستوى على بالجريمة وعالقته والوظيفي اإلداري الفساد مكافحة يوسف، أميرفرج -

 الحديث، الجامعي المكتب ،الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ظل في والدولي والعربي واإلقليمي

 .2009 اإلسكندرية،

 2011 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الفساد، جرائم مطر، الفتاح عبد عصام -

-Anwar Shah and other , performance accountability and combating 

corruption , the world bank, Washington , D.C. ,2007 

-Compendium of international legal instruments on corruption, office on drugs 

and crime , united nations, new york, secind edition, 2005 

-Controlling corruption, the parliamentary center,Canada,2000 

-Clara Delavallade, Corruption publique : facteurs institutionnels et effets sur 

les dépenses publique, Thèse doctorat, université paris I, Paris , 2007 

-Centre for democracy and governance ,A handbook on fighting corruption , 

Washington,D.C.1999 

- Daniel Dammel, Face a la corruption, Edik, Oran ,Algérie, 2004 
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 السداسي: الثالث

 الوحدة: أساسيةاسم 

 ضحايا الجريمةاسم المادة: علم 

 6الرصيد:

 .المعامل: 

 :أهداف التعليم

التعرف على كيفية تبلور علم ضحايا الجريمة، من خالل التطرق لتطور هذا العلم الحديث النشأة مقارنة  -

كز القانوني لضحايا بباقي العلوم الجنائية، ما يقودنا لمعرفة المفهوم الدقيق لضحايا الجريمة وبيان المر

 الجريمة.

 المعارف السبقة المطلوبة:

معرفة النظرية العامة للجريمة من حيث األركان وأحكام المسؤولية الجنائية  ظروف التشديد والتخفيف ونظام 

 .العقوبات المعتمد في التشريع الجزائري

 محتوى المادة

 

 :علم ضحايا الجريمة مفهوم  -

 تعريف علم ضحايا الجريمة    -

 نشأته وتطوره. -

 القة علم الضحايا بعلم اإلجرام ع -

 عالقة علم الضحايا بعلم العقاب -

 عالقة علم الضحايا بعلم النفس الجنائي -

 وظيفة علم ضحايا الجريمة. -

 

 :مفهوم ضحايا الجريمة -

 تعريف ضحايا الجريمة. -5

 أنواع ضحايا الجريمة.  -2

 .تحديد وصف الضحية من المصطلحات األخرى -.

 

 .حقوق الضحايا في التشريع الجزائري تكريس -

 االعتراف بحقوق الضحية في التشريع الجزائري. -5

 المركز القانوني للضحية خالل مختلف مراحل االجراءات الجزائية. -2
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 )عمل شخصي(

حول الموضوع محل الدراسة وتحديد المراجع المعتمدة في تقنية تقديم بطاقة   -إعداد عروض -تحليل النصوص 

 -التحضير

 طريقة التقييم: 

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -
 والعمل الشخصي تقييم عن طريق االمتحان السداسي -

 :المراجـــــــــــــــــــــــع

 .0110اهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الق-أحمد عبد اللطيف الفقي: سلسلة حقوق ضحايا الجريمة -

، دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقارنة–أسامة أحمد محمد النعيمي: دور المجني عليه في الدعوى الجزائية  -

 .0100اإلسكندرية، 

دراسة مقارنة، دار النهضة –حسنين إبراهيم صالح عبيد: شكوى المجني عليه )تاريخها، طبيعتها، أحكامها(  -

 .0874، 10العربية، القاهرة، الطبعة 

 .0110حمدي رجب عطية: تنازل المجني عليه عن الشكوى، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

جمال شديد علي الخرباوي: حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، المركز القومي لإلصدارات  -

 .0100، 10القانوني، القاهرة، الطبعة 

 .0100ي الظاهرة اإلجرامية، دار الجامعة الجديدة، داليا قدري أحمد عبد العزيز: دور المجني عليه ف -

عبد الكريم الردايدة: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، دار الثقافة، األردن،  -

0118. 

 .0114محمد أمين البشري: علم ضحايا الجريمة، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  -

ي علم المجني عليه أو ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، هاللي عبد هللا أحمد: محاضرات ف

0100. 
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 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: التعليم األساسية

 اسم المادة: الجريمة المستحدثة

 6 الرصيد:

 .المعامل: 

 

 :أهداف التعليم

حدثة، وما يميزها عن الجريمة التطرق للجريمة المستحدثة من خالل بيان مفهومها وسبب تسميتها بالمست -

 التقليدية، والوقوف على أنواع هذه الجرائم في التشريع الجزائري وبيان سبل مواجهتها.

 المعارف المسبقة المطلوبة
وقانون اإلجراءات النظرية العامة للجريمة  المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياسي رفامعال

 الجزائية.

 محتوى المادة

 لجريمة المستحدثةل المفاهيمياالطار   -

 .تعريفها  -

 أسباب ظهورها -

 خصائصها. -

 المخاطر والتهديدات التي تشكلها الجرائم المستحدثة  -

  العالقة بين الجرائم التقليدية والجرائم المستحدثة -

 العالقة بين الجرائم المستحدثة والجريمة المنظمة -

 ظهور الجرائم المستحدثةو  القواعد القانونية  عولمة  إطار  فيالجزائرية  توجه السياسة الجزائية   -

 . وكيفية مواجهة المشرع الجزائري لها الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائرينماذج عن  



51 القانون الجنائي والعلوم الجنائية    الحاج لخضر                                         عنوان الماستر: -  1المؤسسة:     جامعة باتنة 

                                                                        

                             7112-7112السنة الجامعية:         

 

 االلكترونيةالجريمة   -
 جرائم اإلرهاب -
 جريمة الهجرة الغير شرعية -
 التهريبجريمة  -
 باألشخاص اإلتجار جريمة -
 البشرية باألعضاء اإلتجارجريمة  -
 الجريمة البيئية -

 ) عمل شخصي(

حول الموضوع محل تقديم بطاقة تقنية  -حل قضايا عملية -إعداد عروض - القانونية تحليل النصوص -

 -الدراسة وتحديد المراجع المعتمدة في التحضير

 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق األعمال الموجهة ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -

 والعمل الشخصي تقييم عن طريق االمتحان السداسي -

 :المراجــــــــــــــــــــــــــع

 .0870أحمد فتحي سرور: أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .0118خالد ممدوح: فن التحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -

لتعريف بالظواهر اإلجرامية المستحدثة حجمها، أبعادها، ونشاطها في الدول العربية، عباس أبو شامة: ا -

 .0888أبحاث ندوة الظواهر اإلجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، تونس، 

ة وسبل مواجهتها، أبحاث ندوة الظواهر اإلجرامية المستحدث ،عبد هللا اليوسف: التقنية والجرائم المستحدثة -

 .0888أكاديمية نايف للعلوم األمنية، تونس، 
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 السداسي: الثالث -

 اسم الوحدة: التعليم المنهجية -

 تقنيات اعداد البحوث والمذكراتاسم المادة:  -

 6 الرصيد: -

 2المعامل:  -

 أهداف التعليم: 

 الماستر، شهادة على للحصول ةمذكر بانجاز (L.M..D) الجديد النظام إطار في المسجل الجامعي الطالب يلزم
تدريب الطالب عمليا على المراحل والقواعد األساسية إلعداد البحوث والمذكرات خاصة يمكن المقياس من  

 3وأنه في السداسي الرابع مطالب بإعداد مذكرة تخرج
 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 المنهجية وعلم المناهج

 المادة محتوى

  األطروحة أو الرسالة أو مذكرةال موضوع اختيار كيفية -
 البحث عنوان اختيار -
 األطروحة أو الرسالة أو المذكرة واجهة -
 للبحث األولية الخطة -
 المقدمة وعناصرها  وتحرير كتابة -
 المذكرة ترقيم -
  الخاتمة -
 المالحق -
 المعتمدة المراجع -
 معايير كتابة المذكرة -
 معايير توثيق الهوامش -
 النهائي للمذكرة التصميم -

 عرض المذكرة أمام لجنة المناقشة -

  -إعداد عروض  )عمل شخصي(

 تقييم أعمال الطالب عن طريق ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -طريقة التقييم:

 تقييم عن طريق االمتحان السداسي -
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 لسداسي: الثالثا

 اسم الوحدة: التعليم المنهجية -
 ي والشخصي: المشروع المهن7المادة  

 10المعامل : 

 13الرصيد:  

 
 أهداف التعليم:

 المعارف المسبقة المطلوبة :

محتوى المادة:المشروع المهني و الشخصي     
 

. 

. 
 

. 

  . 

. 

- 

 

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

 اسم الوحدة: استكشافية -

 العقاباسم المادة: علم  -

 5 :الرصيد -

 5المعامل:  -

 اهداف التعليم

هدف إلى اطالع الطالب على األسس الفعلية التي تتبع في تنفيذ العقوبة داخل المؤسسات العقابية وبما يتمشى ت

 مع المواثيق الدولية والتي تستهدف غرض االصالح والتأهيل باعتباره الهدف األمثل في تنفيذ العقوبة

 المعارف المسبقة المطلوبة
وقانون اإلجراءات النظرية العامة للجريمة  المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياسي رفامعال

 الجزائية.

 محتوى المادة

 وموضعه من القانون الجنائي المقصود بعلم العقاب:أوال

 التعريف والخصائص -

 نشأة علم العقاب وتطوره-

 (، قانون العقوبات ، قانون اإلجراءات الجنائية عالقة علم العقاب بالعلوم الجنائية األخرى ) علم اإلجرام -

 فلسفة الحق في العقاب في المجتمعات القديمة ثانيا:

 لحق في العقاب في الفلسفات العقابية الحديثةا ثالثا: 

 الجزاء الجنائيريعي الجزائري في تقرير شالمنهج الترابعا:

 المؤسسات العقابية  خامسا:

 النظم البديلة للعقوبة سادسا:

 )عمل شخصي( 
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 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -
 تحان السداسيتقييم عن طريق االم

 :المراجــــــــــــــــــــــــــع

 والقانون المصري القانون مع مقارنه دراسة األردني، القانون في العقابي التفريد السعود، خالد الجبور، -
 . 2009 عمان، والتوزيع، وائل للنشر دار الفرنسي،

 . 1982 القاهرة، العربية، نهضةال دار ن العقاب وعلم اإلجرام علم في دروس نجيب، محمود ، حسني  -
 الدول جامعة السجناء، معاملة في الحديثة النظريات ضوء في اللبنانية السجون ، نجيب محمود حسني، .-

 1970.القاهرة، العربية،
 . 1992 ، بغداد ، فيس أو مطبعة العام، القسم ، العقوبات قانون شرح فخري، الحديثي، .-
 . 1989 الكويت، والتوزيع، للنشر السالسل ذات المذنبين، ومعاملة بالعقا علم عدنان، الدوري، .-
 . 1973 القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية، الطرعة ، الجنائية السياسة أصول فتحي، سرور،أحمد .-
 ية،العرب النهضة دار الثانية، الطبعة ،)اإلجتماعي الدفاع في دراسة( القضائي، اإلختبار فتحي، أحمد سرور، -

 . 1972 القاهرة،
 . 2002 والتوزيع، للنشر الثقافة دار األردنية، العقوبات قانون في العامة األحكام شرح كامل، السعيد -
 . 2006 الحقوقية، الحلبي منشورات :بيروت والعقاب، اإلجرام علم أساسيات ، هللا عبد فتوح ، الشاذلي -
 1985 بيروت، العربية، النهضة دار الخامسة، الطبعة العقاب، وعلم اإلجرام علم مبادئ فوزية، الستار، عبد -
 . 1999 القاهرة، العربي، الفكر دار العقاب، علم أصول العال، أبو محمد عقيدة-
  1999 األمنية،الرياض، للعلوم العربية نايف أكاديمية النزيل، سلوك في السجن أثر الغني، عبد هللا عبد غانم -
  2009 والتوزيع، للنشر الثقافة دار : عمان ،) العام القسم ( العقوبات قانون شرح ، فيقتو نظام ، المجالي . -
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 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: استكشافية

 اسم المادة: القانون الدولي الجنائي

 15الرصيد:

 15المعامل: 

 اهداف التعليم

باطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعالقات الدولية معرفة مراحل نشأة القانون الدولي الجنائي خاصة وأن له ارت

العصرية أال وهي حفظ السالم وأمن البشرية ومنع االنتهاكات الواسعة للحقوق والحريات وغيرها من القضايا 

بظهور القضاء الدولي الجنائي المؤقت منه  التي تعكر األجواء الدولية اليوم، ومصادره، وتطوره المرتبط 

 .والدائم

 لمعارف المسبقة المطلوبةا
المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياس القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي العام  رفامعال

 والمجتمع الدولي.

 محتوى المادة

مفهوم القانون الدولي الجنائي -  

والجنائي(الدولي  ) عالقة القانون الدولي الجنائي ببعض فروع القانون -  

لقانون الدولي الجنائيمصادر ا -  

التطور التاريخي لظهور فكرة القضاء الجنائي الدولي -  

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة -  

 المحكمة الجنائية الدولية  -

 )عمل شخصي(

اعداد بطاقة تقنية حول الموضوع مع تحديد المراجع، دراسة قضايا عملية أحيلت على المحاكم اعداد عروض، 

 وأهم األحكام الصادرة عنها ودورها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي.لية الجنائية الدو

 طريقة التقييم:

 تقييم أعمال الطالب عن طريق ) البحوث، المواظبة، األعمال الشخصية ( -
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 تقييم عن طريق االمتحان السداسي -5

 المراجــــــــــــــــــــــــــع

ية الدولية )نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان محمود شريف: المحكمة الجنائ بسيوني -1
 .0110التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة(، الطبعة الثالثة، مطابع روز اليوسف الجديدة، 

المحكمة الجنائية الدولية )مدخل لدراسة أحكام اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي(، دار  : ------------ -2
 .0115ق، مصر، الشرو

 .0115سوسن تمرخان: الجرائم ضد اإلنسانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  بكة -3
نصر الدين: حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر  بوسماحة -4

 .0117الجامعي، مصر، 
صصة في القانون الجنائي الدولي(، دار الفتاح بيومي: المحكمة الجنائية الدولية )دراسة متخعبد  حجازي -5

 .0115ي، مصر، الفكر الجامع
 .0115: قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -------------- -6
علي جميل: نظرية الجزاء الدولي المعاصر "نظام العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد"،  حرب -7

 .0100لدولية، الجزء األول، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الموسوعة الجزائية ا
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 السداسي الثالث 

 االفقية :الوحدة اسم 

 لمادة : لغة اجنبية ) انجليزية (
 10المعامل : 

 10الرصيد:  

 :التعليمأهداف 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 

 حات قانونية / إنجليزية  مصطل المادة: محتوى
ـ         

                 
 طريقة التقييم:
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 لسداسي الرابعا
 اسم الملتقى: )قراءة في تعديالت قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري( -
  2الرصيد:  -
 1المعامل: -

 
 دف من الملتقى:اله

الواردة في  أهم التعديالت  بالتطرق إلى )قراءة في تعديالت قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري(يهدف موضوع 

، مع على توجه السياسة الجزائية الجديدة للمشرع الجزائري لوقوفل ، 11/21والقانون رقم  11/22األمر رقم 

 إن وجدت.  11/21رقم الوقوف على التعديالت الالحقة على القانون 

 محاور الملتقى:
 األحكام الجديدة المتعلقة بالشرطة القضائية وصالحياتها -
 .النيابة العمومية تستعين بمختصين :المساعدين المختصين -
 مكرر إ ج 6تعليق تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى م  -

 .نيالوساطة ومنع مغادرة التراب الوط    :صالحيات وكيل الجمهورية -
 إمكانية االستعانة بمحام   :التوقيف تحت النظر -
 :مراكز المخابرات تحت عين النيابة :أماكن التوقيف تحت النظر -
 .إجراءات جديدة للحماية هوية الشهود:حماية الشهود والخبراء والضحايا -

 المشرع يضعه تحت رقابة رئيس غرفة االتهامإجراء استثنائي و  :الحبس المؤقت
وطريقة  .إجراءات جديدة على التشكيلةواالبتدائية،   استحداث محكمة الجنايات االستئنافية :جناياتمحكمة ال

 عملها.
 :المثول الفوري أمام المحكمة -
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V-   العقود/االتفاقيات 

 

 ال

 

 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 بداء النية أو الرغبةنموذج لرسالة إ

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

  

  

  

 

 

 

 الوظيفة:
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 التاريخ:

 الختم الرسمي للمؤسسة


