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ْ األسشةٛٔ لب:اْ اٌّبستشٕٛػ

ٍت١ اٌّس- بف١ضٛ جبِؼت ِحّذ ب:اٌّؤسست
7102/7102 :ت١اٌسٕت اٌجبِؼ

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
شروط االلتحاق بالماستر(تحدٌد المسارات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً
الماستر المقترح)
ليسانس  LMDعموم قانونية وادارية – قانون خاص
ليسانس  LMDعموم إسالمية -شريعة وقانون –
ليسانس حقوق نظام كالسيكي

ج -أهداف التكوين (الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين  71،سطر عمى أكثر تقدير)

ييدددت صخ ددص الح دواص الشخ ددية إلددط صمكددين الطالددب مددن املمددام وموتددوعات الح دواص الشخ ددية و

الصعمددق هييددا نظ د ار لىميصيددا مددن ةيددة ومددن ةيددة خددرص حةددم المشدداكص المص ددمة وددالزواج و الطددالق و النسددب و
الميراث و اليوة و الوقت ،وال دص عمط ذلد عددد القتدايا المطروحدة مدام القتدان خ همدن خدالص ىدذا الصخ دص
يسصطيع الطالب – نظ ار محاطصو ويذه الموتوعات -ن يوحث عدن كدص مدا مدن شدننو ن يتدمن اسدصقرار السدرة
و المةصمع  ،ويكون ذل من خالص :
 دراسة الحواص الشخ ية دراسة صحميمية معمقة سوان قانون السرة و القانون المدني و الحالة المدنية والةنسيةخخخ

 الصركيز عمط الموتوعات محص امشكاالت القانونية و الفقيية و حصط الفكرية كالزواج و ركانو ،والطدالقو سواوو و الحق هيو ،والنسب و إثواصو  ،و المواص الوقفية وحمايصيا و الةنسية واكصساوياخخخ

 -دراسة الحواص الشخ ية دراسة مقارنة

 دراسة الحواص الشخ ية لغير المسممين هي الةزائر و لمةزائريين خارج الوطن من خالص الصطدرق لصندازعالقوانين هي الحواص الشخ ية

 -معرهة المفاىيم والم طمحات الساسية هي المادة والمغة االنةميزيةخ

د -المؤهالت و القدرات المستهدفة
الطموة حاممي ليسانس  LMDهي ميدان الحقوق و العموم السياسية صخ ص قانون خاص
 -حاممي شيادة الميسانس الشريعة و القانونخ

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة
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د -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
 الجهات القضائٌة الجامعة المؤسسات الدستورٌة الهٌئات و المؤسسات العمومٌة اإلدارٌة المحلٌة و الوطنٌة القضاء المحاماة التوثٌق المحضر القضائً المؤسسات المالٌة والمصرفٌةه -الجسور نحو تخصصات أخرى:
ٌرتبط تخصص قانون األعمال بكل التخصصات التً تشترك معه فً المحتوى السٌما :
 قانون الشركات القانون البنكً و التجارة الدولٌة إدارة االعمال قانون البنوك و التأمٌنات. -قانون المؤسسات االقتصادٌة

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش:

لبٔ ْٛاألسشة
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 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1أحكام الزواج
المادة  :2أحكام التركات و الموارٌث 1
المادة  :3الحماٌة القانونٌة لألسرة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :1منهجٌة البحث العلمً 1
المادة  :2تحرٌر إداري
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :1تنازع القوانٌن فً مسائل
األحوال الشخصٌة
المادة  :2حقوق الطفل
وحدة التعلٌم األفقٌة
المادة :1لغة أجنبٌة ( 0انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 1

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

450
150
150
150
225
150
75
45

9
3
3
3
3
1.30
3

أعمال
موجهة
4.5
1.30
1.30
1.30
3
1.30
1.30

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

األرصدة

أعمال أخرى
9
3
3
3
3
2
1
2

18
6
6
6
9
6
3
2

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

1.30

22.30
742.30

ػٕٛاْ اٌّبستش:

16.30
5.30سا
5. 30سا
5. 30سا
10.30
7سا
3.30سا

متواصل إمتحان

13.30

لبٔ ْٛاألسشة

9.00

27

1

1

15

30

6

×
×
×

×
×
×

×
×

×

×

 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1حل الرابطة الزوجٌة
المادة  :2أحكام التركات و الموارٌث 2
المادة  :3المنازعات فً قضاٌا شؤون
األسرة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 7
المادة  :7تقنٌات اإلعالم واالتصال

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ المادة  :1مبادئ الشرٌعة االسالمٌة و
المعامل 7 :مصادرها
الرصٌد7:
المادة  :2قانون الجنسٌة و الحالة المدنٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :لغة أجنبٌة ( 7انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 1

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

450
150
150

9
3
3

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.30
1.30
1.30

16.30
5.30سا
5.30سا

9
3
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6
6

×
×

×
×

150

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

225
150
75
45

3
1.30
1.30
3

1.30
1.30

10.30
7سا
3.30سا

3
2
1
2

9
6
3
2

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

1

1

×

15

30

22.30
742.30

1.30
15.00

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة

7.30

27

7

×

×
×

 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1عقود التبرعات
الرمز :وت أ المادة  :2االجتهاد القضائً فً مواد
المعامل10:
الرصٌد 02 :األحوال الشخصٌة
المادة  :3قضاء األحداث
وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م المادة  :1منهجٌة اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصٌد 0 :المادة  :2المشروع المهنً و الشخصً
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ المادة  :1انعكاسات التطورات العلمٌة
المعامل 7 :على قانون االسرة
الرصٌد 7:المادة :2مصادر قانون االسرة
وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

الحجم الساعً
السداسً
15أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

051

المعامل

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

9
3

4.30
1.30

16.30
5.30سا

9
3

إمتحان

18
6

×

×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

150

3
1.30
1.30

1.30
3
1.30
1.30

5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

45

3

3
3
2
1
2

6
9
6
3
2

×

×

22.30

1.30

1

1

×

22.30
22.30

1.30
1.30

1
1

1
1

×

1

1

×

15

30

150
150
225

150
75

المادة :لغة أجنبٌة ( 3انجلٌزٌة)

22.30

مجموع السداسً 1

742.30

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

1.30
13.30

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة

9.00

27

8

×
×

×

 السداسً الرابع:المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الفرع  :الحقوق
التخصص :قانون االسرة

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

ػٕٛاْ اٌّبستش:

لبٔ ْٛاألسشة
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة
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عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :أحكام الزواج
المعامل3 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
المعرهة الةيدة لحكام الزواج و ةزئياصيما من خالص صحميص مواد قانون السرة و االسصدالص عمط ما ورد هيو من
حكام من م ادر الشريعة امسالمية ،ومقارنة ذل والصشريعات و القوانين المخصمفةخ

المعارف المسبقة المطموبة :
امصال

الطالب لألسس القاعدية المطمووة لدارسة القانون و صحميص ن و و و كذا معرهة كيفية الصعامص مع

الن وص الشرعية كونيا الم در الساسي لقانون السرة و ىو ما يصوهر هي حاممي ليسانس قانون و شريعة
و شريعة وقانونخ

محتوى المادة:
الزواج
 تعرٌفه وتمٌٌزه حكمه و أهمٌته الخطبة و أثارها أركان وشروط عقد الزواجرضا الزوجٌن و األهلٌة فً الزواج
الولً
الشاهدٌن
الصٌغة
 أثار الزواجحقوق و واجبات الزوجٌن
النسب
 إجراءات إبرام عقد الزواج الرسمً.الموظف المختص بتحرٌر عقد الزواج الرسمً.
إجراءات تسجٌل عقد الزواج الرسمً والبٌانات الضرورٌة فٌه.
 طــــرق إثبات عقـــــد الـــزواج.طرق إثبات عقد الزواج الرسمً.
إثباته بمستخرج من الحالة المدنٌة.
مدى اعتبار العقد التوثٌقً وسٌلة إلثبات عقد الزواج الرسمً.
 عقد الزواج العرفً وإشكالٌة إثباته.مفهوم عقد الزواج العرفً.
إشكالٌة إثبات عقد الزواج العرفً.
المراجع:
 عبد العزٌز عامر -قانون األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌة فقها وقضاء-الزواج-الطبعة األولى -دار الفكرالعربً.سنة -1984
 محمد أبو زهرة .قانون األسرة.دار الفكر العربً.اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة
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 :الغوثً بن ملحة -قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء -دٌوان المطبوعات الجامعٌة.2005. عبد العزٌز سعد .الزواج والطالق فً قانون األسرة الجزائري .دار هومة .1996. الدكتور العربً بلحاج -الوجٌز فً قانون األسرة الجزائري .الجزء األول .الزواج والطالق .الطبعةالثالثة .دٌوان المطبوعات الجامعٌة.2003.
 شمس الدٌن .قانون األسرة والمقترحات البدٌلة .الطبعة األولى .دار األمة 2003 نصر الدٌن ماروك .قانون األسرة بٌن النظرٌة والتطبٌق .دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :أحكام التركات و الموارٌث 0
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم::
التحكم فً قواعد المٌراث وقسمة التركات و االطالع على أهم المشكالت المتصلة بالتركة و قسمتها و ذلك من
خالل دراسة كل محاور المقٌاس من أسباب اإلرث إلى قسمة التركة و التخارج
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك الطالب لألسس القاعدٌة المطلوبة لدارسة القانون و تحلٌل نصوصه و كذا معرفة كٌفٌة التعامل مع
ا لنصوص الشرعٌة كون كل قواعد المٌراث مستمدة من الشرٌعة اإلسالمٌة ،و هو ما ٌتوفر فً حاملً لٌسانس
قانون أو شرٌعة أو شرٌعة وقانون
محتوى المادة:
 التعرٌف بعلم الفرائض و فضله أسباب المٌراث موانع المٌراث الفروض ( أصحابها وشروط استحقاقها) التعصٌب (أصحابه وشروط اإلرث بالتعصٌب و أنواع التعصب) الحجب و أنواعه(حجب النقصان و حجب الحرمان) حل المسائلأصول المسائل
التصحٌح
العول
الرد
المراجع
 :الغوثً بن ملحة -قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء -دٌوان المطبوعات الجامعٌة2005. نصر الدٌن ماروك .قانون األسرة بٌن النظرٌة والتطبٌق .دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة. محمد على الصابونً :الموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌةقانون األسرة رقم  11/84المؤرخ فً 1984/06/09:المعدل والمتمم .الطبعة الرابعة.2005 .
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :

ػٕٛاْ اٌّبستش :لبٔ ْٛاألسشة
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عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية االساسٌة
المادة  :الحماٌة القانونٌة لألسرة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
نظرا ألهمٌة األسرة فإنها تحاط بمجموعة من القواعد القانونٌة قصد قٌامها على أسس قوٌة وحماٌتها من التفكك
على الطالب أن ٌلم بها وٌعرف مواطن القوة فً هذه الحماٌة فٌعمل على تدعٌمها  ،و مواطن الضعف و النقص
فٌحاول تقدٌم البدائل من خالل الدراسات المقارنة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة نظم قانون األسرة و االتفاقٌات الدولٌة وقٌمتها القانونٌة ،متوفر فً خرجً الحقوق والشرٌعة و القانون
محتوى المادة:
 الحماٌة القانون لألسرةالحماٌة الداخلٌة لألسرة
فً القانون الدستوري
فً القانون الجنائً
فً قانون األسرة
الحماٌة الدولٌة لألسرة
 الحماٌة القضائٌة لألسرة حماٌة األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌةالمراجع:
 ابو الوفا محمد ابو الوفا :العنف داخل االسرة بٌن الوقاٌة والتجرٌم والعقاب عبد العزٌز سعد :الجرائم الواقعة على نظام االسرة عائشة الحجامً :مدونة االسرة علً ضوء الممارسة القضائٌة العربً بختً :نظام االسرة فً االسالم والشرائع والنظم القانونٌة القدٌمةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون االسرة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة:
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من أساسٌات البحث و طرق التفكٌر العلمً الصحٌح و المناهج المعتمدة فً البحث القانونٌة
إلنجاز البحوث األكادٌمٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
المحور األول :
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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المحور األول :مفهوم المناهج وأهمٌتها.
البحث العلمً (المفهوم ،االهمٌة  ،الخصائص)..
المعرفة العلمٌة (المفهوم ،األهمٌة  ،الخصائص و طرق الوصول إلٌها)
العلم (مفهوم و تمٌٌز)
المحور الثانً :أنواع المناهج.
الوصفً
التحلٌلً
االستداللً
االستقرائً
المقارن
المراجع:
 عكاشة محمد عبد العالً :المنهجٌة القانونٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،لبنان2002، فاضلً ادرٌس :مدخل إلى المنهجٌة وفلسفة القانون ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2005، علً مراح :منهجٌة التفكٌر القانونً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر2004، وسام حسٌن غٌاض :المنهجٌة فً علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزٌع ،بٌروت2007، عبد النور ناجً :منهجٌة البحث القانونً ،مدٌرٌة النشر ،الجزائر2003، صالح الدٌن شروخ :منهجٌة البحث العلمً ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2007، عمار عوابدي :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 2002،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +مستمر
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة:
المادة :تحرٌر إداري
المعامل0:
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة قواعد التحرٌر االداري ،لمختلف المراسالت و المحاضر و التقارٌر ،نظرا
ألهمٌتها ،فً مجال عمل خرٌج القانون
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
 - 1التعرٌف بالتحرٌر االداري
 المفهوم الشروط
 صٌغ التعبٌر الداري
 – 2الرسالة االدارٌة
 تعرٌف و اهمٌة الرسالة االدارٌة
 انواع الرسالة االدارٌة
ذات طابع رسمً
ذات طابع شخصً
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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 – 3وثائق التبلٌغ
 جدول االرسال
 االستدعاء
 الدعوة
 البرقٌة الرسمٌة
 -4وثائق الوصف و التحلٌل
 المحضر
 عرض الحال
 التقرٌر
المراجع:
 عبد الغنً بن منصور :المرشد العملً فً االنشاء االداري ،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع1982 ،الجزائر
 منصور عوارم  :المرشد فً المراسالت االدارٌة. عبد القادر خالد :المراسالت ووثائق المعامالت االدارٌة رشٌد حبانً :دلٌل تقنٌات التحرٌر اإلداري والمراسالت ،دارالنشر واإلشهار 2007،الروٌبة ،الجزائر مٌلود برادمة :ممٌزات المراسالت و الوثائق االدارٌة ،دار المعرفة  ، 2005 ،باب الواد ،الجزائر فاٌز الزعبً و محمد ابراهٌم :أسالٌب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزٌع ،1997 ،عمان -االردنطرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية االستكشافية
المادة  :تنازع القوانٌن فً مسائل قانون األسرة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
إلمام الطالب بالوضعٌات القانونٌة للعالقات ذات العنصر األجنبً للتمكن من التعامل مع المشاكل التً تثار
بشأنها خاصة فً ظل استفحال ظاهرة الزواج المختلطة و الصراع بٌن الزوجٌن حول شروط الزواج و األوالد
و األهلٌة و القانون الذي ٌطبق على هذه العالقة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة قواعد القانون الدولً الخاص و النظام القانونً الذي ٌحكم العالقات ذات العنصر األجنبً ذلك ما ٌتوفر
فً حاملً لٌسانس قانون أو شرٌعة و قانون
محتوى المادة:
 التعرٌف بالعالقات ذات العنصر األجنبً دراسة قواعد اإلسنادالفئة المسندة ( قانون األسرة)
ضابط اإلسناد ( القانون الشخصً)
 تنازع القوانٌن فً األهلة تنازع القوانٌن فً الشروط الموضوعٌة و الشكلٌة للزواج تنازع القوانٌن فً آثار الزواجاٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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 تنازع القوانٌن فً انحالل الرابطة الزوجٌة تنازع القوانٌن فً آثار انحالل الرابطة الزوجٌة الذمة المالٌة للزوجٌنالمراجع المعتمدة
 أعراب بلقاسم  :القانون الدولً الخص الجزائري  ،دار هومه  ،الجزائر هشام صادق :القانون الدولً الخاص  ،منشأة المعارف  ،القاهرة على على سلٌمان :مذكرات فً القانون الدولً الخاص الطٌب زروتً  :الوجٌز فً القانون الدولً الخاصطرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية االستكشافٌة
المادة  :حقوق الطفل
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
ٌعتبر الطفل الضحٌة األول ألغلب مشاكل الزواج لذلك كان مستهدفا فً أغلب اإلصالحات التً مست قانون
األسرة وٌقع على عاتق والدٌه مسؤولٌة حماٌته من االتجار به وتشغٌله و استغالله .لكل هذا وضعت مختلف
التشرٌعات قواعد تضمن من خاللها لألطفال حقوقهم على الطالب معرفتها وتقٌٌمها بما ٌتماشى مع ثوابته .
المعارف المسبقة المطلوبة :
االطالع على حقوق اإلنسان و المواثٌق الدولً لحماٌة حقوق اإلنسان
محتوى المادة:
 الحوايت الوذنيت للطفل وفقا ألحـكام التشريع الذاخــلي. الحقوق الوضوونت للطفل في التشريع الجزائـري. --دور التشريع في حوايت حقوق الشخصيت واألسريت للطفل.

 دٚس اٌتشش٠غ ف ٟحّب٠ت اٌحمٛق اٌّبٌ١ـت ٌٍطــفً. ا١ٌ٢بث اٌذاخٍ١ت اٌّمشسة ٌحّب٠ت ٚتشل١ت حمٛق اٌطفً. ا١ٌ٢بث اٌّشوض٠ـــت . اٌّشاوض اٌّختصت بحّب٠ت فئــبث ِؼٕ١ت ِٓ األطفبي اٌحّب٠ت اٌّذٔ١ت ٌٍطفً ٚفمب ألحىبَ االتفبل١بث اٌذ١ٌٚـت. األطش اٌذ١ٌٚت اٌخبصت بحّب٠ت ببٌطــــفً . اٌٛثبئك اٌذ١ٌٚت غ١ش اٌٍّضِـــــت. اٌٛثبئك اٌذ١ٌٚت اٌٍّضِـــــت. ا١ٌ٢بث اٌذ١ٌٚت اٌّمشسة ٌحّب٠ت ٚتشل١ت حمٛق اٌطفً. ا١ٌ٢بث إٌّبثمت ػٓ ِٛاث١ك إٌّظّبث اٌذ١ٌٚتالمراجع:
 بشش ٜسٍّبْ حس : ٓ١اٌؼب١ذ ٞالٔتٙبوبث اٌجٕبئ١ت اٌذ١ٌٚت ٌحمٛق اٌطفً خبٌذ ِصطف ٝف: ّٟٙحمٛق اٌطفً ِٚؼبٍِتٗ اٌجٕبئ١ت ف ٟضٛء االتفبل١بث اٌذ١ٌٚت سبَ ػبطف إٌّٙبس :استغالي االطفبيطرٌقة التقٌٌم:
امتحان
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً0 :
الوحدة التعميمية األفقٌة
المادة  :لغة أجنبٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم :معرفة أهم المصطلحات التً درست فً السداسً األول باللغة االنجلٌزٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة فً المستوى الثانوي
محتوى المادة:
- First section: Engagement and Marriage
Engagement provisions in the Algerian family code1- Definition of engagement
-The legal nature of engagement
renouncement from engagement2-Marriage contract provision in the Algerian family code
-Definition of marriage contract
- Marriage contract elements and conditions
- Marriage impediments
- Mutual rights and duties of spouses

المراجع:
ِ - 1صطف ٝسٍّبْ حب١ب :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ف ٟاٌؼمٛد االٔجٍ١ض٠ت أجٍ١ض ٞػشب.ٟ
 - 2ص٠ذ ِحّٛد اٌؼمبٍ٠ت :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ببٌٍغت االٔجٍ١ض٠ت
ِ - 3حّٛد ِحّذ ػٍ ٟصبشٖ :أصٛي اٌص١بغت اٌمبٔ١ٔٛت ببٌؼشب١ت  ٚاالٔجٍ١ض٠ت
ِ - 4شاح ػٍِ :ٟصطٍحبث لبٔ١ٔٛت ببالٔجٍ١ض٠ت
 - 5حبسث سٍّ١بْ اٌفبسٚل :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٟٔٛػشب-ٟأجٍ١ضٞ
 - 6اٌؼشبٌٛ ٟوبسف :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٚ ٟٔٛاإلداسٌٍ ٞؼمبس ػشب -ٟأىٍ١ضٞ
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنواى الواستر :قانوى األسرة
السذاسي7 :
الوحذة التعليويت األساسيت
الوادة  :حل الرابطت الزوجيت
الوعاهل3:
الرصيذ4
أهذاف التعلين:
اٌّؼشفت اٌج١ذة ٌألحىبَ اٌّتؼٍمت ببٔحالي اٌشابطت اٌضٚج١ت ِٓ خالي تحٍِٛ ً١اد لبٔ ْٛاألسشة  ٚاالستذالي ػٍٝ
ِب ٚسد ف ِٓ ٗ١أحىبَ ِٓ ِصبدس اٌشش٠ؼت اإلسالِ١تِٚ ،مبسٔت رٌه ببٌتشش٠ؼبث  ٚاٌمٛأ ٓ١اٌّختٍفت.

الوعارف الوسبقت الوطلوبت :
اِتالن اٌطبٌب ٌألسس اٌ مبػذ٠ت اٌّطٍٛبت ٌذاسست اٌمبٔ ٚ ْٛتحٍٔ ً١صٛصٗ  ٚوزا ِؼشفت و١ف١ت اٌتؼبًِ ِغ
إٌصٛص اٌششػ١ت وٙٔٛب اٌّصذس األسبسٌ ٟمبٔ ْٛاألسشة ِ ٛ٘ ٚب ٠تٛفش ف ٟحبٍِ١ٌ ٟسبٔس لبٔ ْٛأ ٚشش٠ؼت أٚ
شش٠ؼت ٚلبٔ.ْٛ
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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هحتوى الوادة:
 طشق حً اٌخالفبث اٌضٚج١ت اٌطالق تؼش٠فٗ ٚتّ١١ضٖ حىّٗ أٔٛاع اٌطالقاٌطالق اٌبذػٟ
اٌطالق اٌسٕٟ
اٌشجؼٟ
اٌببئٓ ( بٕٔٛ١ت وبش . ٜبٕٔٛ١ت صغش)ٜ
 أثبس اٌطالق اٌتطٍ١ك اٌخٍغالوراجع:
 ػبذ اٌؼض٠ض ػبِش -لبٔ ْٛاألسشة ف ٟاٌشش٠ؼت اإلسالِ١ت فمٙب ٚلضبء -اٌطبؼت األ -ٌٝٚداس اٌفىش اٌؼشب.ٟسٕت-1984
 ِحّذ أب ٛص٘شة .لبٔ ْٛاألسشة .داس اٌفىش اٌؼشب.ٟ اٌغٛث ٟبٓ ٍِحت -لبٔ ْٛاألسشة ػٍ ٝضٛء اٌفمٗ ٚاٌمضبء -دٛ٠اْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت.2005. ػبذ اٌؼض٠ض سؼذ .اٌضٚاج ٚاٌطالق ف ٟلبٔ ْٛاألسشة اٌجضائش .ٞداس ِ٘ٛت .1996. اٌذوتٛس اٌؼشب ٟبٍحبج -اٌٛج١ض ف ٟلبٔ ْٛاألسشة اٌجضائش .ٞاٌجضء األٚي .اٌضٚاج ٚاٌطالق .اٌطبؼت اٌثبٌثت.دٛ٠اْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت.2003.
 شّس اٌذ .ٓ٠لبٔ ْٛاألسشة ٚاٌّمتشحبث اٌبذٍ٠ت .اٌطبؼت األ .ٌٝٚداس األِت 2003 ٔصش اٌذِ ٓ٠بسٚن .لبٔ ْٛاألسشة ب ٓ١إٌظش٠ت ٚاٌتطب١ك .داس اٌٙالي ٌٍخذِبث اإلػالِ١ت.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7 :
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :أحكام التركات و الموارٌث 7
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم::
التحكم فً قواعد المٌراث وقسمة التركات و االطالع على أهم المشكالت المتصلة بالتركة و قسمتها و ذلك من
خالل دراسة كل محاور المقٌاس من أسباب اإلرث إلى قسمة التركة و التخارج
المعارف المسبقة المطلوبة :
امصال الطالب لألسس القاعدية المطمووة لدارسة القانون و صحميص ن و و و كذا معرهة كيفية الصعامص مع
الن وص الشرعية كون كص قواعد الميراث مسصمدة من الشريعة امسالمية ،و ىو ما يصوهر هي حاممي ليسانس
قانون و شريعة و شريعة وقانون
محتوى المادة:

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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مٌراث الجد
المسائل الشاذة
المناسخات
التخارج
مٌراث ذوي األرحام
قسمة التركات

المراجع
 :الغوثً بن ملحة -قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء -دٌوان المطبوعات الجامعٌة2005. نصر الدٌن ماروك .قانون األسرة بٌن النظرٌة والتطبٌق .دار الهالل للخدمات اإلعالمٌة. محمد على الصابونً :الموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة لبٔ ْٛاألسشة سلُ  11/84اٌّؤسخ ف 1984/06/09:ٟاٌّؼذي ٚاٌّتُّ .اٌطبؼت اٌشابؼت.2005 .طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7:
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :المنازعات فً قضاٌا قانون األسرة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
إلمام الطالب بالوسائل المختلفة للمرافعات وإجراءات رفع الدعاوى والقضاٌا المتعلقة بقانون األسرة  ،خاصة
فً إثبات عقد الزواج و مشكلة الزواج العرفً و إثبات النسب ...
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة قواعد قانون اإلجراءات المدنٌة و هو ما ٌتوفر فً حاملً لٌسانس قانون أو شرٌعة و قانون
محتوى المادة:
 التعرٌف بقانون اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة إجراءات رفع الدعاوى فً القضاٌا المتعلقة بقانون األسرة تنفٌذ االحكام المتعلقة بشؤون األسرةالمراجع:
 رشدى شحاتة ابو زٌد  :االجراءات القانونٌة لمسائل االحوال الشخصٌة فرٌجة حسٌن  :لمبادئ االساسٌة فً قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة عمار بلغٌث :الوجٌز فً االجراءات المدنٌة حداد رشٌدة :الطلبات العارضة والدعاوي الفرعٌة فً قانون االجراءات المدنٌة الجزائرٌة بلعروسً أحمد التٌجانً :قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة طرٌقة التقٌٌم:امتحان +متواصل

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
ٌهدف من خالل المقٌاس إلعداد الطالب كٌفٌة معالجة إشكالٌة و تحدٌد خطتها ،و إعداد مذكرة استخالصٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دروس المنهجٌة العلمٌة ،و مناهج البحث.
محتوى المادة:
تلخٌص كتب قانونٌةاقتراح إشكالٌة بحث و تحدٌد خطتها و دراستها.منهجٌة التعلٌق على األحكام و القرارات القضائٌة.إعداد مذكرة استخالصٌه.المراجع:
 - 1أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا ً أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌر
والدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .1997
 - 2أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .1978
 - 3أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .1979
 - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963
 - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963
 - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .1992
 - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .1983
 - 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة،كتبة االنجلو المصرٌة،القاهرة .1963
 - 9هانً ٌحٌى نصري (منهج البحث العلمً)المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت .2003
 - 10رجاء وحٌد دوٌدري (( البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .2005
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :قانون االسرة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تقنٌات اإلعالم و االتصال
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
صيدت إلط عرض ىم مكونات صكنولوةيا امعالم واالص اص السمكية والالسمكية و ىم صطويقاصيا العممية الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارت ولية عامة حوص ىمية صكنولوةيا امعالم واالص اص هي الحياة الصوا مية العامة
محتوى المادة:
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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المحور الوص :مفاىيم ومظاىر

 -1مفيوم صكنولوةيا امعالم واالص اص الةديدة
 -2ظاىرة انفةار المعمومات

المحور الثاني :صكنولوةيا االص اص عن وعد

 -1صكنولوةيا االص اص الالسمكي

 -2صكنولوةيا االص اص السمكي (االص اص الكاومي والليات التوئية)

المحور الثالث :وعض صطويقاصيا الحديثة

 -1صكنولوةيا االص االت الرقمية وشوكاصيا
 -2صكنولوةيا الحاسوات املكصرونية
 -3صكنولوةيا القمار ال ناعية
 -4صكنولوةيا الميكروهون

 -5صكنولوةيا الوث الصمفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة
 -6صكنولوةيا الفيديو كاسيت والفيديو ديس  ،الصمصكست والفيديوصكس ،الفيديوهونخخخ
 -7صكنولوةيا االنصرنت واالنصرانت واالكسصرانت
 -8صكنولوةيا الياصت النقاص والوريد املكصروني

 -9صكنولوةيا الحاسوب الموحي (الموح املكصروني)

خاصمة :وعض آهاق صطورىا
المراجع:
 إٌاد شاكر البكري :تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن ،عمان ،دار الشروق للنشر.2003 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة،.1997
 دلٌو فضٌل :تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الجدٌدة (بعض تطبٌقاتها التقنٌة)،الجزائر ،دار هومة.2014 ، فاروق سٌد حسٌن :الكوابل ،األوساط التراسلٌة واأللٌاف الضوئٌة ،بٌروت ،دار الراتب الجامعٌة.1990 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكادٌمٌة.2001 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجٌا الوسائل المرئٌة ،األردن ،دار وائل للنشر.2010 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

طرٌقة التقٌٌم
امتحان
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7 :
الوحدة التعميمية االستكشافٌة
المادة :مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة و مصادرها
المعامل0:
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
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الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
اختلفت القواعد القانونٌة المنظمة لألحوال الشخصٌة باختالف األدٌان و األعراف و الثقافات ،ونظرا الرتباط
هذه القواعد بالفرد فإنه ال ٌمكن للفرد أن ٌخضع لغٌر القواعد التً حكمته ابتداء ،وقد راعت مختلف النظم
القانونٌة و من قبلها الشرٌعة اإلسالمٌة هذا االرتباط فمكنت غٌر المسلمٌن من االحتكام لقواعد دٌنهم فٌما ٌتعلق
بقانون األسرة و كذلك فعل المشرع الجزائري ،فكان لزاما على الطالب معرفة األحكام التً تطبق على غٌر
المسلمٌن فً الجزائر.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة نظم قانون األسرة فً مختلف األدٌان و الشرائع و القوانٌن المقارنة ،متوفر فً خرٌجً الحقوق و
الشرٌعة و القانون
المراجع:
 محمد سالم مدكور  :المدخل للفقه االسالمً ٌحً مصطفى المبشر  :التشرٌع ومناهج الفقه وتطوره فً االسالم بدران ابو العٌنٌن بدران :أصول الفقه االسالمً محمد كمال الدٌن اماح :أصول االحكام الشرعٌة الفقه االسالمً علً حبٌب هللا :أصول التشرٌع االسالمًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7 :
الوحدة التعميمية االستكشافٌة
المادة  :قانون الجنسٌة و الحالة المدنٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
ٌتصل قانون الجنسٌة اتصاال وثٌقا بقانون األسرة سواء ما تعلق بكون الزواج سببا من أسباب اكتساب الجنسٌة
أو بالنسب كونه الرابط األساسً للحصول على الجنسٌة الجزائري ،هذا ما ٌجعل الطالب ملزما على معرفة
قواعد الجنسٌة فً التشرٌع الجزائري و المقارن.
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات العلوم القانونٌة و اإلدارٌة ،متوفر فً طلبة العلوم القانونٌة و اإلدارٌة وطلبة الشرٌعة و القانون
محتوى المادة:
أوال:
 تعرٌف الجنسٌة و تمٌٌزها عن المصطلحات المشابهة أنواع الجنسٌة طرق اكتساب الجنسٌة اآلثار المترتبة عن اكتساب الجنسٌة الجنسٌة الجزائرٌة األصلٌة الجنسٌة الجزائرٌة المكتسبة فقدان الجنسٌةسحب الجنسٌة
إسقاط الجنسٌة
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
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 اآلثار المترتبة عن فقدان الجنسٌةثانٌا :الحالة المدنٌة
 تعرٌف األهلٌة و تمٌٌزها أنواع األهلٌةأهلٌة األداء
أهلٌة الوجوب
 موانع األهلٌة عوارض األهلٌة التصرفات القانونٌة لناقص األهلٌةالمراجع:
 عٌسى حداد :األهلٌة فً قانون األسرة الجزائري مجلة العلوم القانونٌة جامعة عنابة – الجزائر العدد 09دٌسمبر .1996
 الدكتور تشوار جٌاللً :سن الزواج بٌن اإلذن والجزاء فً قانون األسرة الجزائري-المجلة الجزائرٌةللعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة-الجزء  – 37الجزائر-سنة .1999
 احمد عبد الكرٌم سالمة :المبسوط فً شرح نظام الجنسٌة هشام خالد :اكتساب الجنسٌة االصلٌة بالمٌالد الب وطنً (دراسة مقارنة فً قانون الجنسٌة العربً مقنى بن عمار :اجراءات التقاضً واالثبات فى منازعات الجنسٌة وفقا للقانون الجزائريطرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً7 :
الوحدة التعميمية األفقٌة
المادة لغة انجلٌزٌة 7
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
معرفة أهم المصطلحات التً درست فً السداسً الثانً باللغة االنجلٌزٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة فً المستوى الثانوي
محتوى المادة:
Second section: Dissolution of Marriage contractDefinition of dissolution0-types of dissolution2
- Dissolution by death and annulment
- Dissolution by repudiation.
- Dissolution by divorce
)- Dissolution by khol'(divorce in exchange for compensation by wife

المراجع:
المراجع:
ِ - 1صطف ٝسٍّبْ حب١ب :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ف ٟاٌؼمٛد االٔجٍ١ض٠ت أجٍ١ض ٞػشب.ٟ
 - 2ص٠ذ ِحّٛد اٌؼمبٍ٠ت :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ببٌٍغت االٔجٍ١ض٠ت
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
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ِ - 3حّٛد ِحّذ ػٍ ٟصبشٖ :أصٛي اٌص١بغت اٌمبٔ١ٔٛت ببٌؼشب١ت  ٚاالٔجٍ١ض٠ت
ِ - 4شاح ػٍِ :ٟصطٍحبث لبٔ١ٔٛت ببالٔجٍ١ض٠ت
 - 5حبسث سٍّ١بْ اٌفبسٚل :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٟٔٛػشب-ٟأجٍ١ضٞ
 - 6اٌؼشبٌٛ ٟوبسف :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٚ ٟٔٛاإلداسٌٍ ٞؼمبس ػشب -ٟأىٍ١ضٞ
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً3 :
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :عقود التبرعات
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
دراسة عقود الصورعات دراسة مسصفيتة من خالص الصطرق اليوة و الو ية و الوقت خ

المعارف المسبقة المطموبة :

صحكم الطالب من القواعد العامة الصي صحكم العقد و ىو ما صناولو ثنان صكوينو هي الميسانس حقوق

و شريعة و قانون
محتوى المادة:
الهبة
تعرٌفها
أركانها
آثار عقد الهبة
هبة المنقول
هبة العقار
الحٌازة فً الهبة
الرجوع فً الهبة
الوقف
مفهوم وطبٌعة الوقف
خصائص الوقف
الحماٌة القانونٌة للوقف
الحماٌة الجزائٌة
الحماٌة المدنٌة
الطبٌعة القانونٌة للوقف
أنواع الوقف و المنازعات المتعلقة به
إثبات الوقف
الوصٌة
تعرٌف الوصٌة فً الشرٌعة والقانون
انعقاد الوصٌة
أطراف الوصٌة
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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صٌغة الوصٌة
محل الوصٌة
تنفٌذ الوصٌة و مبطالتها
المراجع:
 محمد تقٌة :دراسة عن الهبة فً قانون األسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة و القانونالمقارن.
 عبد الرزاق السنهوري :الوسٌط فً شرح القانون المدنً ج .5 أكثم الخولً العقود المدنٌة الصلح و الهبة و الوكالة. حمدي باشا عمر :عقود التبرعات :الهبة -الوصٌة -الوقف.دار هومة للطباعة والنشر و التوزٌع – الجزائر- بدران أبو العٌنٌن بدران – الموارٌث و الوصٌة و الهبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون – مؤسسة شبابالجامعة اإلسكندرٌة – طبعة سنة.1975
 حططاش أحمد ،النظام القانونً للوقف ،بحث لنٌل شهادة الدراسات العلٌا المتخصصة كلٌة الحقوق ،بنعكنون العام الجامعً 2005/2004
 زهدور محمد – الوصٌة فً القانون المدنً الجزائري و الشرٌعة اإلسالمٌة المؤسسة الوطنٌة للكتاب –الجزائر طبعة 1991
 محمد العمرانً – المٌراث فً الفقه اإلسالمً و قانون األسرة الجزائري – المؤسسة الوطنٌة لإلتصال والنشر -الجزائر2000 -
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً3 :
الوحدة التعميمية األساسٌة
المادة  :االجتهاد القضائً فً قانون األسرة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم::
تحلٌل االجتهادات القضائٌة المتعلقة بقانون األسرة و النظر فً مرجعٌة ذلك االجتهاد و مدى تماشٌه مع النص
القانونً و الشرعً ،قصد إثراء قانون األسرة لجعله منظما لكل المسائل المتعلقة به.
المعارف المسبقة المطلوبة :
املمام وقواعد قانون السرة والمشاكص المثارة وشننو من خالص ما يدرسو الطالب هي السنة الولط خ
المراجع
 السصاذ يوست دالندة :قانون السرة منقح والصعديالت الصي دخمت عميو والمر  02/05مدعم ونحدث موادئواةصيادات المحكمة العميا هي مادصي شؤون السرة والمواريث-دار ىومة-الةزائر -طوعة 2007خ

 لغوثي ون ممحة -قانون السرة عمط تون الفقو والقتان -ديوان المطووعات الةامعيةخ2005 -ن ر الدين مارو خ قانون السرة وين النظرية والصطويقخ دار اليالص لمخدمات امعالميةخ

 -قانون السرة رقم  11/84المؤرخ هي 1984/06/09:المعدص والمصممخ الطوعة الراوعةخ .2005

طرٌقة التقٌٌم:
امصحان  +مصوا ص
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً3 :
الوحدة التعميمية  :األساسٌة
المادة  :قضاء األحداث
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
اعتنت مختلف التشرٌعات بالحدث و خصته بأحكام تتعلق بما ٌرتكبه من جنح من حٌث وضع قاض مختص
بالحدث و إتباع إجراءات خاصة فً محاكمته و تقرٌر تدابٌر قانونٌة مناسبة لسن الحدث .على الطالب معرفتها
و دراستها إلى جانب قانون األسرة الرتباط الحدث بأسرته فً هذه المرحلة وكونه تحت مسؤولٌة والدٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة حقوق الطفل ومسؤولٌة اآلباء عن أبنائهم.
محتوى المادة:
 التدابٌر المتخذة فً حق الحدث الجانحالتسلٌم
الوضع
 التدابٌر النهائٌة المتخذة فً حق الحدث إجراءات المحاكمة سلطات القاضً فً مراجعة التدابٌر المتخذة فً حق الحدثالمراجعة التلقائٌة
المراجعة بناء على طلب
المراجع:
 سلٌمان عبد هللا سلٌمان :النظرٌة العامة للتدابٌر االحترازٌة غسان محمد :االتجاهات الحدٌثة فً قانون العقوبات العام و قضاء األحداث المنحرفٌن . اتفاقٌة حقوق الطفل 0020 محمد عبد القادر قواسمٌة :جنوح االحداث فً التشرٌع الجزائري عبد الحمٌد الشواربً :جرائم االحداث وتشرٌعات الطفولة ابراهٌم حرب محبس :اجراءات مالحقة االحداث الجانحٌنطرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون االسرة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة إعداد مذكرة
المعامل7 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم
معرفة الطالب لقواعد اعداد المذكرات استعدادا إلنجاز مذكرة التخرج
المعارف المسبقة المطلوبة :
تحصل محتوٌات مقٌاس منهجٌة البحث العلمً فً السنوات السابقة
محتوى المادة:
 اختٌار الموضوعاٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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-

صٌاغة العنوان
واجهة المذكرة
اعداد الخطة األولٌة
كتابة و تحرٌر المقدمة
ترقٌم المذكرة
المالحق
المراجع
التهمٌش......
 - 1أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا ً أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌر
والدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .1997
 - 2أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .1978
 - 3أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .1979
 - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963
 - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .1963
 - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .1992
 - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .1983
8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة،كتبة االنجلوالمصرٌة ،القاهرة
.1963
 9هانً ٌحٌى نصري منهج البحث العلمً المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت
.2003
10رجاء وحٌد دوٌدري البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .2005
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.

عنوان الماستر :قانون االسرة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :المشروع الشخصً و المهنً
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
ٌهدف من خالل المقٌاس لربط الطالب بالمحٌط االقتصادي و االجتماعً  ،بدراسة الوظائف و المهن التً
ٌستطٌع الولوج الٌها بعد التخرج من خالل معاٌنتها عن كثب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل المعارف المحصلة فً المراحل الدراسٌة السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصٌل المقٌاس
محتوى المادة:
 تحلٌل الوضع تحدٌد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هٌكل تقسٌم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنٌة تقٌٌم ومراجعة البرامج). توضٌح مسؤولٌات كل مهمة. التنفٌذ و الضبط لتعظٌم النتائج. التقٌٌم لتحسٌن تصمٌم المشروع الحالً و/أو تصمٌم مشروع الحق.اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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 نماذج لمشارٌعكل المهن التً تشترط الحصول على شهادة اللٌسانس أو الماستر فً الحقوق  ،لاللتحاق بها  ،ال سٌما القضاء،
التوثٌق ،المحضر القضائً ،المحاماة ،المناصب االدارٌة على مستوى االدارات المحلٌة و الوطنٌة ...
 بحوث متعلقة بالمهن بطاقات تقنٌة عن المهن زٌارات مٌدانٌة محاضرات من تنظٌم بعض المهنٌٌن..طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً3 :
الوحدة التعميمية االستكشافٌة
المادة  :انعكاسات التطورات العلمٌة على قانون االسرة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
تثار الكثٌر من الشبهات حول قانون األسرة و بعض االنتقادات لطرٌقته فً التعامل مع بعض الموضوعات
كتعدد الزوجات ،و الولً ،ومركز المرأة وغٌرها ،ال بد للطالب من معرفتها و دراستها بشكل دقٌق بحٌث
ٌعرف الصواب فٌها من غٌره.
المعارف المسبقة المطلوبة :
للطالب فً هذه المرحلة معرف موسعة بموضوعات قانون األسرة تمكنه من االنتقاد و التحلٌل بٌن مختلف
األفكار المطروحة أمامه.
محتوى المادة:
 قضاٌا و تداعٌات ابحاث الهندسة الوراثٌة على األسرة االستنساخ البشري البصمة الوراثٌة و اثبات النسب تأجٌر األرحام مشروع الجٌنوم و تداعٌاته قضاٌا الجندر و المؤتمرات العالمٌة المتعلقة بالمرأة ( مؤتمر بٌكٌن )...المراجع:
 شمس الدٌن .قانون األسرة والمقترحات البدٌلة .الطبعة األولى .دار األمة 2003 نصر الدٌن ماروك .قانون األسرة بٌن النظرٌة والتطبٌق .دار الهالل للخدمات اإلعالمٌةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :دولة و مؤسسات
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قانون مكافحة الفساد فً الوظٌفة العامة و الصفقات العمومٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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 .الوقوف على جهود المشرع الجزائري فً مكافحة الفساد و الوقاٌة منه من خالل النصوص القانونٌة ،و
دراسة الهٌئات الساهرة على الوقاٌة من الفساد و مكافحته
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات القانون الجنائً .الجرٌمة و العقوبة.
محتوى المادة:
 الهدف و المصطلحات المستعملة فً قانون الوقاٌة من الفساد و مكافحته التدابٌر الوقائٌة فً القطاع العام الهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته الدٌوان المركزي لقمع الفساد التعاون الدولً واسترداد الموجودات مظاهر الفساد فً الوظٌفة العامة مكافحة الفساد فً الوظٌفة العامة مظاهر الفساد فً الصفقات العمومٌة مكافحة الفساد فً الصفقات العمومٌةالمراجع:
 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .2004 عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ أبو حمود ،حسن ،)2002(،الفساد ومنعكساته االقتصادٌة واالجتماعٌة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌةوالقانونٌة ،المجلد  ،18العدد
 ابو دٌة أحمد  ،الفساد :أسبابه وطرق مكافحته ،منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. 2004 ،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :قانون األسرة
السداسً3 :
الوحدة التعميمية األفقٌة
المادة  :لغة انجلٌزٌة
أهداف التعلٌم:
معرفة أهم المصطلحات التً درست فً السداسً الثانً باللغة االنجلٌزٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة فً المستوى الثانوي
محتوى المادة
Third section: Effects of the dissolution of Marriage contract
)1- The legal waiting period provisions (idda provisions
- Following the death of the husband
- Of the pregnant woman
- Of the divorced woman
2- Custody , Maintenance and child visitation
- Custody provisions
- Maintenance provisions
- Child visitation provisions
اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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المراجع:
ِ - 1صطف ٝسٍّبْ حب١ب :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ف ٟاٌؼمٛد االٔجٍ١ض٠ت أجٍ١ض ٞػشب.ٟ
 - 2ص٠ذ ِحّٛد اٌؼمبٍ٠ت :اٌّصطٍحبث اٌمبٔ١ٔٛت ببٌٍغت االٔجٍ١ض٠ت
ِ - 3حّٛد ِحّذ ػٍ ٟصبشٖ :أصٛي اٌص١بغت اٌمبٔ١ٔٛت ببٌؼشب١ت  ٚاالٔجٍ١ض٠ت
ِ - 4شاح ػٍِ :ٟصطٍحبث لبٔ١ٔٛت ببالٔجٍ١ض٠ت
 - 5حبسث سٍّ١بْ اٌفبسٚل :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٟٔٛػشب-ٟأجٍ١ضٞ
 - 6اٌؼشبٌٛ ٟوبسف :ٟاٌّؼجُ اٌمبٔ ٚ ٟٔٛاإلداسٌٍ ٞؼمبس ػشب -ٟأىٍ١ضٞ
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل

اٌّؤسست :جبِؼت ِحّذ بٛض١بف  -اٌّسٍ١ت
اٌسٕت اٌجبِؼ١ت7102/7102 :
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