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 القانون الجنائي و العلوم الجنائية:عنوان الماستر

 المسيلة-  جامعة محمد بوضياف:المؤسسة
7102/7102 :السنة الجامعية

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
أ -شروط االلتحاق (تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً
الماستر المعنً )
ٌمكن االلتحاق بالتكوٌن لحاملً شهادة اللٌسانس فً:
 لٌسانس حقوق قانون عام لٌسانس حقوق قانون خاصب -أهداف التكوٌن (الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن  02،سطر على أكثر تقدٌر)

ٌكتسً تخصص القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة أهمٌة بالغة لتعلقه بشكل مباشر،
بحقوق و حرٌات األفراد ،و قد شهدت النصوص القانونٌة المتصلة به العدٌد من التعدٌالت ،
استجابة للمستجدات من حٌث الجرائم المستحدثة و األسالٌب الجدٌدة فً التحقٌق و التحري ..
وٌهدف التكوٌن فً تخصص القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة إلى تزوٌد الطلبة
بالمعارف األساسٌة الخاصة بالجرٌمة و المجرم و العقوبة و سبل الحد من ظاهرة اإلجرام و
الوقاٌة منها ؛ كما ٌهدف إلى البحث عن السبل الكفٌلة بالقضاء على تفشً الجرٌمة فً ظل
القضاء على أسبابها  ،ثم معاقبة المجرم مع احترام الحقوق و الحرٌات األساسٌة للفرد..
تأهٌل مختصٌن فً القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة ،لٌساهموا فً البحث القانونً المواكب
للتطورات السرٌعة ،و الذي ٌستجٌب الهتمام المشرع بالقانون الجنائً و القوانٌن ذات الصلة .
ج -المؤهالت والقدرات المستهدفة (فٌما ٌخص االندماج المهنً –  02سطر على األكثر)
-

دراسة القانون الجنائً دراسة تحلٌلٌة معمقة
التركٌز على دور القانون الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسان
تحلٌل ظاهرة اإلجرام من حٌث األسباب المؤدٌة إلٌها
التعرف على المذاهب المختلفة فً معالجة الظاهرة
دراسة علم العقاب للتعرف على أنجع الطرق لمعاقبة المجرم
التعرف على الحالة النفسٌة و االجتماعٌة للمجرم للتواصل معه و محاولة إدماجه فً
المجتمع
تكوٌن باحثٌن مؤهلٌن لدراسة مختلف المستجدات فً القانون الجنائً.
معرفة المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة فً المادة باللغة االنجلٌزٌة والفرنسٌة

د -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
 الجهات القضائٌة الجامعةالمؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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-

المؤسسات الدستورٌة
الهٌئات و المؤسسات العمومٌة اإلدارٌة المحلٌة و الوطنٌة
مؤسسات إعادة التربٌة
سلك الشرطة
القضاء
المحاماة
التوثٌق
المحضر القضائً

ه -الجسور نحو تخصصات أخرى:
ٌرتبط تخصص القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة بكل التخصصات التً تدرس الظاهرة
اإلجرامٌة و معالجتها على المستوى الوطنً و الدولً  ،خصوصا القانون الدولً االنسانً ،
الحماٌة الجنائٌة لحقوق االنسان ،القانون الجنائً لألعمال ،و بشكل عام أغلب تخصصات القانون
،كما ٌرتبط بتخصصات أخرى ذات صلة مثل علم االجتماع الجنائً ،علم النفس الجنائً.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

عنوان الماستر:

القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :6اإلثبات الجزائً
المادة  :0التحقٌق القضائً فً المادة
الجزائٌة
المادة  :3الشرعٌة الجنائٌة

وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 0
المادة  :7تحرٌر اداري

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

المادة  :0علم االجرام و العقاب
المادة  :7جنائً مقارن

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :6لغة أجنبٌة ( 0انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 6

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

452
150
150

9
3

150
005
150
75
45
00.02
00.02
00.02

عنوان الماستر:

المعامل

أعمال
موجهة
4.02
1.30

66.02
5.30سا

9
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

3
0
1.30

1.30
0
1.30
6.02

5.30سا
62.02
7سا
0.02سا

3
0
0
6
0
1
1
6

6
9
6
3
0
1
1
6

×

×

0
1.30
1.30
6.02
6.02

22.30
740202

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

60202

9222

القانون الجنائي و العلوم الجنائية

07

1

1

65

02

×
×

×

×
×
×
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 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :

المادة  :0المساهمة و االشتراك الجنائً
المادة  :7النٌابة العامة
المادة  :3القضاء العسكري

وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 7
المادة  :7تقنٌات اإلعالم واالتصال

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

المادة  :0ضمانات المحاكمة العادلة
المادة  :7قضاء األحداث

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :6لغة أجنبٌة ( 7انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 6

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

452
652
150
150
005
150
75
45
00.02
00202
00.02

9
3
3
3
0
1.30
1.30
0
1.30
1.30
6.02

المعامل

65222

7202

عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية

األرصدة

أعمال أخرى
66.02
5.30سا
5.30سا
5.30سا
62.02
7سا
0202سا

6.02

22.30
740202

أعمال
موجهة
4.02
1.30
1.30
1.30
6.02
1.30

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

07

متواصل إمتحان
9
3
3
3
0
0
6
0
1
1
6

18
6
6
6
9
6
3
0
1
1
6

1

1

65

02

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
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 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0القانون الجنائً لألعمال
المادة  :7القانون الجنائً الخاص
المادة  :3تنفٌذ االحكام الجزائٌة

الحجم الساعً
السداسً
15أسبوع

محاضرة

051

9
3
3
3
0
1.30

150
150
150

وحدات التعلٌم المنهجٌة

005

المادة  :0منهجٌة اعداد مذكرة

150
75

المادة  :7المشروع المهنً والشخصً

الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :6جرائم الصحافة واالعالم
المادة :0قانون م الفساد
وحدة التعلٌم األفقٌة

الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :6لغة أجنبٌة ( 3انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 6

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

الحجم الساعً األسبوعً

45

00.02
00.02
00.02

4.02
1.30
1.30
1.30
0
1.30
6.02

المعامل

66.02
5.30سا
5.30سا
5.30سا
62.02
7سا
0.02سا

625
60202
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عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية

األرصدة

أعمال أخرى

0
1.30
1.30
6.02

22.5
740202

أعمال
موجهة

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

07

متواصل

9
3
3
3
0
0
6
0
1
1
6

18
6
6
6
9
6
3
0
1
1
6

1

1

65

02

×
×
×
×
×

إمتحان

×
×
×
×

×
×
×
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 السداسً الرابع:المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الفرع  :الحقوق
التخصص :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

عنوان الماستر:

القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :اإلثبات الجزائً
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
الطالب من خالل هذا المقٌاس ٌتناول تارٌخ اإلثبات الجزائً ،ثم التنظٌم التشرٌعً لإلثبات الجزائً فً
قانون اإلجراءات الجزائٌة ،ثم التطرق لوسائل اإلثبات التً تناولها المشرع الجزائري كل على حدى.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة النظرٌة العامة للقانون الجنائً  ،متوفر فً طلبة الحقوق تخصص قانون خاص و قانون عام
محتوى المادة:
 تارٌخ اإلثبات الجزائً التنظٌم التشرٌعً لإلثبات ماهٌة اإلثبات الجزائً المبادئ األساسٌة فً اإلثبات الجزائً أنواع األدلة الجزائٌة إثبات كل ركن من أركان الجرٌمة وسائل اإلثبات تساند أدلة اإلثبات فً المواد الجزائٌة.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
المراجع:
 هاللً عبد الاله أحمد ،النظرٌة العامة لإلثبات فً المواد الجنائٌة دراسة مقارنة ،دار النهضة العربٌة،القاهرة.6987 ،
 أبو عٌد إلٌاس ،نظرٌة اإلثبات فً أصول المحاكمات الجزائٌة والمدنٌة ،الجزء الثالث ،منشورات زٌنالحقوقٌة ،بٌروت.0225 ،
 رمزي رٌاض عوض ،سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر األدلة ،دراسة مقارنة ،بدون طبعة ،دار النهضةالعربٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة.0224 ،
 رمسٌس بهنام ،اإلجراءات الجنائٌة تأصٌال وتحلٌال ،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة ،د.ط.6984 ، سلٌمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع والقضاء والفقه ،المؤسسة الجامعٌة للدراساتوالنشر والتوزٌع ،القاهرة ،مصر.6997 ،
 عبد الحمٌد الشواربً ،اإلثبات الجنائً فً ضوء القضاء والفقه ،النظرٌة والتطبٌق ،منشأة المعارفباإلسكندرٌة. 1996 ،
 نصر الدٌن مروك ،محاضرات فً اإلثبات الجنائً ،دار هومة للنشر والتوزٌع ،الجزائر.0220 ،عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :إجراءات جزائٌة0
المعامل3:
الرصٌد4:
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :

عنوان الماستر :القانون الجنائي و العلوم الجنائية
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أهداف التعلٌم:
أعطٌت النٌابة العامة باعتبارها وكٌال عن المجتمع سلطتً االتهام و المتابعة وفقا لقانون اإلجراءات
الجزائٌة الجزائري  ،وتملك النٌابة العامة فً سبٌل ذلك وسٌلة قانونٌة تسمى الدعوى العمومٌة تتولى تحرٌكها
و مباشرتها أمام القضاء للمطالبة بتسلٌط العقاب ضد مرتكب الجرٌمة
المعارف المسبقة المطلوبة  :ما تلقاه الطالب اثناء دراسته لمادة اإلجراءات الجزائٌة .
محتوى المادة:
ٌتمكن الطالب من خالل دراسة هذا المقٌاس من التعرف على تشكٌلة النٌابة العامة و مختلف أعمالها
واإلجراءات التً تقوم بها بداٌة من وقوع الجرٌمة إلى غاٌة تنفٌذ العقوبة.
المراجع:
 أشرف رمضان عبد المجٌد – النٌابة العامة ودورها فً المرحلة السابقة على المحاكمة – دراسة تحلٌلٌةمقارنة – دار النهضة العربٌة – القاهرة – الطبعة األولى .0224
 محمد العٌد الغرٌب-المركز القانونً للنٌابة العامة-دراسة مقارنة-دار الفكر العربً- عبد الفتاح بٌومً حجازي-سلطة النٌابة العامة فً حفظ األوراق واألمر باال وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة –دراسة مقارنة –دار الفكر العربً –الطبعة.0224.
 أحمد شوقً الشلقانً–مبادئ اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري –الجزء الثانً –الطبعة الثالثة-.0220
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل

عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :الشرعٌة و حقوق الدفاع
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
البحث عن الحقٌقة ال ٌنبغً التماسه بأٌة طرٌقة  ،بل أن هذا البحث ٌنبغً دوما أن ٌجري فً ظروف معٌنة
و بوسائل محددة ٌراعى فٌها الخضوع لمبدأ الشرعٌة الجنائٌة بشقٌها الموضوعٌة كانت أم اإلجرائٌة هذا من
جهة ،و احترام كرامة و حقوق اإلنسان من جهة أخرى.
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات القانون الجنائً.
محتوى المادة:
 تعرٌف مبدأ الشرعٌة الجنائٌة تارٌخ و تطور مبدأ الشرعٌة الجنائٌة الشرعٌة الجنائٌة فً الشرٌعة االسالمٌة الشرعٌة الجنائٌة الموضوعٌة الشرعٌة الجنائٌة اإلجرائٌة حقوق الدفاعالمراجع:
 أحمد فتحً سرور ،القانون الجنائً الدستوري ،دار الشروق ،القاهرة.0220 ، محمود طه ،عبء إثبات األحوال األصلح للمتهم ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.0222 ، محمود مصطفى ،شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة،الطبعة األولى،القاهرة.6976 ،المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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 محمود نجٌب حسنً ،شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة ،دار النهضة العربٌة،القاهرة.6980،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
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:
المحوراألول :
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 ،لبنان0220، فاضلً ادرٌس :مدخل إلى المنهجٌة وفلسفة القانون ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر0225، علً مراح :منهجٌة التفكٌر القانونً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر0224، وسام حسٌن غٌاض :المنهجٌة فً علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزٌع ،بٌروت0227، عبد النور ناجً :منهجٌة البحث القانونً ،مدٌرٌة النشر ،الجزائر0220، صالح الدٌن شروخ :منهجٌة البحث العلمً ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 0227، عمار عوابدي :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 0220،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +مستمر

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تحرٌر اداري
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:
 - 6التعرٌف بالتحرٌر االداري
 المفهوم
 الشروط
 صٌغ التعبٌر الداري
 – 0الرسالة االدارٌة
 تعرٌف و اهمٌة الرسالة االدارٌة
 انواع الرسالة االدارٌة
ذات طابع رسمً
ذات طابع شخصً
 – 0وثائق 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 التوزٌع6980 ،الجزائر
 منصور عوارم  :المرشد فً المراسالت االدارٌة. عبد القادر خالد :المراسالت ووثائق المعامالت االدارٌة رشٌد حبانً :دلٌل تقنٌات التحرٌر االداري و المراسالت ،دار النشر و االشهار 0227 ،الروٌبة،الجزائر
 مٌلود برادمة :ممٌزات المراسالت و الوثائق االدارٌة ،دار المعرفة  ، 0225 ،باب الواد ،الجزائر فاٌز الزعبً و محمد ابراهٌم :أسالٌب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزٌع ،6997 ،عمان -االردنطرٌقة التقٌٌم:
متواصل
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :علم اإلجرام و العقاب
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
دراسة الجرٌمة لمعرفة أسبابها و تفسٌرها و تحدٌد العوامل التً تؤدي الى ارتكابها و ذلك بغٌة مكافحتها ،و
كذا دراسة العقوبات و التدابٌر االحترازٌة لتأهٌل و اصالح الجانً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات القانون الجنائً.
محتوى المادة:
 ماهية علم االجرام نظريات تفسير الظاهرة االجرامية العوامل الداخلية لإلجرام العوامل الخارجية لإلجرام ماهية علم العقاب المعاملة العقابيةالمراجع:
 فتوح عبد هللا الشاذلي ،اساسيات علم االجرام و العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان.6002 ، اسحق ابراهيم منصور ،علم االجرام و العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.6002 ، منصور رحماني /علم االجرام و السياسة الجنائية ،دار العلوم الجزائر.6002 ، فوزية عبد الستار ،علم االجرام و العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر. عصام ،عفٌفً ،عبد البصٌر :تجزئة العقوبة -دار النهضة العربٌة -القاهرة (مصر) ،طبعة .0224طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :القانون الجنائً المقارن
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من االحاطة بمختلق الفروق بٌن التشرٌع الجنائً االسالمً و القوانٌن الجنائٌة الوضعٌة ،و
الوقوف على نطاق التالقً بٌنها ،و اكتساب أساسٌات الدراسة المقارنة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعرف المكتسبة فً العلوم الشرعٌة فً المراحل الدراسٌة السابقة السٌما مقٌاس مدخل للشرٌعة
االسالمٌة ،و مقاٌٌس القانون الجنائً األخرى
محتوى المادة:
 – 6التعرٌف بالتشرٌع الجنائً االسالمً و المبادئ التً ٌقوم علٌها
 – 0العقوبات المقدر فً التشرٌع الجنائً االسالمً و بدائلها فً القانون
 جرائم الحدود
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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الزنا
القذف
السرقة
الحرابة
شرب الخمر و السكر
الردة
 جرائم القصاص و الدٌة فً التشرٌع الجنائً اإلسالمً و القانون
القتل (العمد و شبه العمد و الخطأ)
الجرائم الماسة بسالمة الجسم
 جرائم التعزٌر
المراجع:
 عبد هللا عبد القادر الكياللي :عقوبة االعدام في الشريعة االسالمية والقانون المصري علً محمد جعفر  :فلسفة العقوبات فً القانون والشرع االسالمً محمد احمد المشهدانً :اصول علمً االجرام والعقاب فً الفقهً الوضعً واالسالمً عبد الحلٌم محمد منصور :التشرٌع الجنائً االسالمً الشحات ابراهٌم محمد منصور :الجرائم الحدٌة والتعزٌرٌة فً الفقه الجنائً االسالمً محمد ابو زهرة :الجرٌمة والعقوبة فً الفقه االسالمً العقوبة عبد القادر عودة :التشرٌع الجنائً االسالمً مقارنة بالقانون الوضعًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :الفاعل األصلً و الشرٌك
المعامل3:
الرصٌد4:
اهداف التعلٌم:
كثٌرا ما تشكل مسألة التمٌٌز بٌن الفاعل األصلً و الشرٌك فً الجرٌمة عنصرا حاسما ٌساعد القاضً فً
النظر فً الدعوى ،والمحامً فً تأسٌس دفوعه وبالتالً فإن دراسته ضرورٌة لطالب الحقوق عموما
والمتخصص فً القانون الجنائً بشكل خاص .
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون الجنائً العام
 محتوى المادة:تارٌخ و تطور المساهمة الجزائٌة
مفهوم المساهمة الجزائٌة
صور المساهمة
انواع المساهمٌن :الفاعل المادي ،المحرض  ،الفاعل المعنوي.
االشتراك فً الجرٌمة
تعرٌف الشرٌك
التمٌٌز بٌن الفاعل و الشرٌك
شروط االشتراك
اركان االشتراك
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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ما ٌدخله االشتراك من جرائم
المراجع:
 عبد الرحٌم صدقً -قانون العقوبات ،القسم الخاص.القاهرة -الطبعة الثالثة .6987 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم العام -الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة 0224 محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224أكرم ،نشأت ،ابراهٌم :الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة ،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزٌع ،عمان (األردن) ،طبعة 6998
علً عبد هللا القهوجً ،شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت،.0220
سلٌمان عبد المنعم ،النظرٌة العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت،.0220
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :إجراءات جزائٌة 7
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تعتبر مرحلة التحقٌق مرحلة مهمة فً مجرٌات المحاكمة نظرا لما لنتائجها من أثر فً تحدٌد مصٌر
القضٌة ،لذا ٌتعٌن على الطالب دراستها بشكل دقٌق و معرفة الجهات المختصة بالتحقٌق و مهام قاضً التحقٌق
و إجراءات التحقٌق.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة القواعد العامة لإلجراءات الجزائٌة ،متوفر فً طلبة الحقوق تخصص قانون عام وقانون خاص
محتوى المادة:
 الجهات المختصة بالتحقٌق قاضً التحقٌق إجراءات التحقٌق أوامر قاضً التحقٌق غرفة االتهام كدرجة ثانٌة للتحقٌق.المراجع:
 جٌاللً بغدادي :التحقٌق  ،دراسة مقارنة نظرٌة و تطبٌقٌة .د.و.أ.ت ،الطبعة األولى سنة .1999 عبد هللا أوهاٌبٌة :شـرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري  ،دار هومه سنة .2004-

مروك نصر الدٌن :محاضرات فً اإلثبات الجنائً  ،دار هومة  ،الجزء الثانً سنة .2004

Procédure pénale, Bernard Boulouc ,Gaston Stefani , Georges Levasseur , 17 édition
, Dalloz 1999.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
السنة الجامعية7102/7102 :
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عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :القضاء العسكري
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
ظهرت عدة تشرٌعات للقضاء العسكري منذ ظهور الدولة فهو مرتبط بنشوء الدولة فً أعماق التارٌخ حٌث
عرف عند الفراعنة و الرومان كما عرف فً العصر الحدٌث بعد العصور الوسطى و ٌعتبر النظام الفرنسً
رائد فً هذا المجال فقد عرف تطور هائال خاصة بعد الثورة الفرنسٌة و قد عرف التشرٌع الجزائري منذ عهد
الثورة خاصة بعد انعقاد مؤتمر الصومام  6956ثم تطور و بشكل ملحوظ منذ االستقالل و ان اختصاص
القضاء العسكري تحدده عدة معاٌٌر كالمعٌار الشخصً و المعٌار الوظٌفً و الموضوعً الذي ٌعتبر األسهل
واألوسع و الذي تراعً فٌه المصلحة المحكمة .
التعرف و دراسة التحقٌق و اجراءات التحقٌق العسكري ،وكذا نظام القضاء العسكري ،و العقوبات وفق القانون
العسكري بشكل ٌجعل الطالب مؤهال للتعامل مع أي جرٌمة عسكرٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات إجراءات التحقٌق و القضاء .

محتوى المادة:
 ماهية القضاء العسكري تطور القضاء العسكري إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية المحاكم العسكرية قانون القضاء العسكريالمراجع:
أشرف مصطفى توفٌق ،النظرٌة العامة للقضاء العسكرى ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.0228 ، عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم العام -الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة 0224 محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
ٌهدف من خالل المقٌاس إلعداد الطالب كٌفٌة معالجة اشكالٌة و تحدٌد خطتها ،و اعداد مذكرة استخالصٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دروس المنهجٌة العلمٌة ،و مناهج البحث.
محتوى المادة:
تلخٌص كتب قانونٌةالمؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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اقتراح اشكالٌة بحث و تحدٌد خطتها و دراستها.منهجٌة التعلٌق على االحكام و القرارات القضائٌة.اعداد مذكرة استخالصٌه.المراجع:
ً
 - 6أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌر
والدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .6997
 - 0أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .6978
 - 0أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .6979
 - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .6960
 - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .6960
 - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .6990
 - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .6980
 - 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة ،كتبة االنجلو المصرٌة ،القاهرة .6960
 - 9هانً ٌحٌى نصري منهج البحث العلمً المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت .0220
 - 62رجاء وحٌد دوٌدري (( البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .0225
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تقنٌات االعالم و االتصال
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السمكية والالسمكية وأهم تطبيقاتها العممية الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصمية العامة
محتوى المادة:
المحور األول :مفاهيم ومظاهر
 -1مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة

 -2ظاهرة انفجار المعمومات
المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد

 -1تكنولوجيا االتصال الالسمكي

 -2تكنولوجيا االتصال السمكي (االتصال الكابمي واأللياف الضوئية)
المحور الثالث :بعض تطبيقاتها الحديثة

 -1تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها
 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية
 -4تكنولوجيا الميكروفون

 -5تكنولوجيا البث التمفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة
 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التمتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت
 -8تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني

 -9تكنولوجيا الحاسوب الموحي (الموح اإللكتروني)

خاتمة :بعض آفاق تطورها
المراجع:
 إٌاد شاكر البكري :تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن ،عمان ،دار الشروق للنشر.0220 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة،.6997
 دلٌو فضٌل :تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الجدٌدة (بعض تطبٌقاتها التقنٌة)،الجزائر ،دار هومة.0264 ، فاروق سٌد حسٌن :الكوابل ،األوساط التراسلٌة واأللٌاف الضوئٌة ،بٌروت ،دار الراتب الجامعٌة.6992 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكادٌمٌة.0226 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجٌا الوسائل المرئٌة ،األردن ،دار وائل للنشر.0262 ،- 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 :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قضاء األحداث
المعامل0:
الرصٌد0:
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 األحوال الشخصٌة 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 المحاكمةالمؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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 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 0020طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :ضمانات المحاكمة العادلة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
المحاكمة العادلة هً أحد الحقوق األساسٌة لإلنسان ،وهً تقوم على توافر مجموعة من اإلجراءات التً
تتم بها الخصومة الجنائٌة فً إطار حماٌة الحرٌات الشخصٌة وغٌرها من حقوق اإلنسان وكرامته وشخصٌته
المتكاملة .فالمحاكمة العادلة تقوم أساسا على توافر مجموعة إجراءات تالزم كل مراحل المساءلة الجزائٌة ،من
شأنها أن تحفظ للمتهم كرامته وشخصٌته القانونٌة .و ال ٌنبغً تطبٌقا لهذه اإلجراءات ،إخضاعه لمعاملة قاسٌة،
أو تعرٌضه للضرب والعذاب ،أو دفعه على االعتراف ضد نفسه ،أو عدم تمكٌنه من تقدٌم أدلته وتوضٌحاته،
أو حرمانه من ممارسته حق الدفاع ،أو إحالته على محكمة خاصة .و ال ٌنبغً أٌضا فرض ازدواجٌة فً مجال
اإلجراءات الجزائٌة لٌطبق كل إجراء على فئة دون أخرى ،بل ٌتعٌن أن تكون اإلجراءات واحدة إذا كانت
الجرٌمة المنسوبة للمتهم واحدة .وتقتضً أصول المحاكمة العادلة أن ٌعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور
حكم باإلدانة ضده من قبل جهة القضاء المختصة ،وبعد توافر جملة األدلة تجاهه ،وبعد أن ٌمكن من كل
الضمانات المقررة له قانونا.
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات القانون الجنائً.
محتوى المادة:
 تعرٌف المحاكمة العادلة التعرٌف اإلجرائً للضمانات المعاٌٌر الدولٌة للمحاكمة العادلة المعاٌٌر الدولٌة والتً تتعلق بالمتهم المعاٌٌر الدولٌة التً تتعلق بالمحكمة ضمانات المحاكمة العادلة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائريالمراجع:
 أحمد فتحً سرور ، ،الشرعٌة الدستورٌة وحقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنائٌة ،دار النهضة العربٌة،القاهرة -مصر.6996 ،
عمر فخري الحدٌثً ،حق المتهم فً محاكمة عادلة ،ط ،6دار الثقافة ،عمان،0262 ،محمد محده .ضماناتالمتهمأثناءالتحقٌق،الجزءالثالث،ط،6دارالهدىالجزائر6990-6996 ،المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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احمد حامد البدري ،الضمانات الدستورٌة للمتهم فً مرحلة المحاكمة الجنائٌة(دراسة مقارنة)،منشأة المعارف،االسكندرٌة.
محمود نجٌب حسنً ،شرح قانون االجراءات الجنائٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.6980 ،عاصم شكٌب صعب ،القواعد العامة فً القواعد الجزائٌة فً ضوء االجتهاد القضائً ،ط ،6منشورات الحلبًالحقوقٌة ،بٌروت.0229 ،
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان .
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :القانون الجنائً لألعمال
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة مضمون القانون الجنائً لإلعمال  ،تحلٌل الجرائم وعقوباتها من خالل النصوص القانونٌة و
تطبٌقات القضاء الجزائري  ،بشكل ٌجعل الطالب مؤهال لتعامل مع أي جرٌمة اقتصادٌة  ،و جرائم االقتصاد
الرقمً .
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات القانون الجنائً.

محتوى المادة:
 الجرائم االقتصادٌة جرائم االقتصاد الرقمًالمراجع:
 بوسقٌعة أحسن :الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص – الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال –الجزء األول– دار هومة (الجزائر) طبعة .0220
 عصام ،عفٌفً ،عبد البصٌر :تجزئة العقوبة -دار النهضة العربٌة -القاهرة (مصر) ،طبعة .0224 أكرم ،نشأت ،ابراهٌم :الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة ،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزٌع ،عمان (األردن) ،طبعة .6998
 ابوالٌزٌد علً المتٌت -جرائم اإلهمال -دار نشر الثقافة -اإلسكندرٌة دون التارٌخ. عبد الرحٌم صدقً -قانون العقوبات ،القسم الخاص.القاهرة -الطبعة الثالثة .6987 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224 -عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ.

طريقة التقييم
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :القانون الجنائً الخاص
المعامل3:
الرصٌد4:
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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أهداف التعلٌم:
تحلٌل الجرائم وعقوباتها من خالل النصوص القانونٌة و تطبٌقات القضاء الجزائري و المقارن ،بشكل
ٌجعل الطالب مؤهال للتعامل مع أي جرٌمة تعرض علٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات القانون الجنائً.

محتوى المادة:
 جرٌمة االجهاض اختطاف االطفال الجرائم ضد االصولالمراجع:
 بوسقٌعة أحسن :الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص – الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال –الجزء األول– دار هومة (الجزائر) طبعة .0220
 عصام ،عفٌفً ،عبد البصٌر :تجزئة العقوبة -دار النهضة العربٌة -القاهرة (مصر) ،طبعة .0224 أكرم ،نشأت ،ابراهٌم :الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة ،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزٌع ،عمان (األردن) ،طبعة .6998
 ابوالٌزٌد علً المتٌت -جرائم اإلهمال -دار نشر الثقافة -اإلسكندرٌة دون التارٌخ. عبد الرحمٌم صدقً -قانون العقوبات ،القسم الخاص.القاهرة -الطبعة الثالثة .6987 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224 عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ.Michèle- Laure Rassat, Droit pénal spécial , Delta- Dalloz, 1997.
Jean Larguier , Droit pénal général , 17 édition , Dalloz 1999.

طريقة التقييم
امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :تنفٌذ األحكام القضائٌة الجزائٌة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
ٌعتبر تنفٌذ األحكام تتوٌجا للعمل القضائً و تكرٌسا حقٌقٌا للحماٌة الجنائٌة لحقوق و اإلنسان ٌتعرف الطالب
علة الجهة المختصة بالتنفٌذ و إجراءات التنفٌذ و إشكاالته.
المعارف المسبقة المطلوبة :
العقوبات ونظام السجون
محتوى المادة:
 مفهوم التنفٌذ الجزائًتعرٌف التنفٌذ وطبٌعته
السلطة القائمة بالتنفٌذ
 اسالٌب تنفٌذ الحكم الجزائًالعقوبات
تدابٌر األمن
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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 األنظمة البدٌلة للعقوبة التطبٌق الفعلً للعقوبة إجراءات تنفٌذ األحكام الجزائٌة إشكاالت تنفٌذ األحكام الجزائٌةالمراجع:
 أحمد محمد عابدٌن :التنفٌذ الجنائً و إشكاالته ،دار الفكر الجامعً ،مصر محمد كبٌش :اإلشكاالت فً تنفٌذ األحكام الجزائٌة دراسة مقارنة بالقانون المصري و الفرنسً ،طبعة 6،دار الفكر العربً ،دمشق.
 عبد الحمٌد الشواربً :التنفٌذ الجنائً فً ضوء الفقه والقضاء ،منشأة المعارف  ،مصر علً محمد جعفر :العقوبات و التدابٌر وأسالٌب تنفٌذها ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع،لبنان طبعة 6988 ،6
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة اعداد 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 الموضوع صٌاغة العنوان واجهة المذكرة اعداد الخطة األولٌة كتابة و تحرٌر المقدمة ترقٌم المذكرة المالحق المراجع التهمٌش......ً
  - 6أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌروالدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .6997
  - 0أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .6978  - 0أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .6979  - 4بٌفردج و و.أ .ب (فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .6960  - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .6960  - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .6990  - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .6980 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة،كتبة االنجلوالمصرٌة،القاهرة .6960المؤسسة :جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
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  9هانً ٌحٌى نصري منهج البحث العلمً المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشروالتوزٌع ،بٌروت .0220 62رجاء وحٌد دوٌدري البحث العلمً أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة) دار الفكر ،دمشق .0225 طرٌقة التقٌٌم:امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
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. 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 :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :جرائم الصحافة و االعالم
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
للصحافة دور مهم فً التعبٌر عن آراء أفراد المجتمع وتكوٌن الرأي العام حول المسائل المطروحة ،لكن
ٌجب أال تنحرف الصحافة عن أخالقٌاتها و ضوابطها فً ممارسة العمل الصحفً من خالل النشر نقال لألخبار
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و الوقائع على غٌر حقٌقتها مما ٌؤدي إلى المساس بالغٌر و اإلضرار به ،و بالتالً تهدٌد البناء االجتماعً و
تقوٌضه.
و عندما ٌحدث تجاوز الصحافة عن مرتسماتها فإن قانون العقوبات ٌتجه بالعقاب على هذه األفعال المجرمة
الماسة بالغٌر ،باعتبار أن هدفه حماٌة المصالح و الحرٌات الجدٌرة بالحماٌة الجنائٌة و التً ٌقوم علٌها بنٌان
المجتمع ،حٌث ٌتدخل القانون الجنائً لردع من ٌحاول اتخاذ هذه الحرٌة وسٌلة لإلجرام .و ٌؤدي النشر
الصحفً إلى الوقوع فً الجرائم نتٌجة لتدخل العدٌد من األشخاص فً العمل الصحفً ،و لكً ٌمكن توجٌه
المساءلة القانونٌة و تحدٌدها وجب تنظٌم المسؤولٌة فٌها.
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات القانون الجنائً .الجرٌمة و العقوبة.
محتوى المادة:
تعرٌف الجرٌمة الصحفٌة
أركان الجرٌمة الصحفٌة
المسؤولٌة الجزائٌة فً جرائم الصحافة واالعالم
صور جرائم الصحافة واالعالم
المتابعة و الجزاء
المراجع:
طارق سرور ،جرائم النشر و اإلعالم ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،مصر.0224 ،حسٌن عبد هللا قاٌد ،حرٌة الصحافة دراسة مقارنة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،مصر.6994 ،رٌاض شمس ،حرٌة الرأي و جرائم الصحافة والنشر،مطبعة دار الكتب المصرٌة ،القاهرة ،مصر.6947 ،سعدي محمد الخطٌب ،القٌود القانونٌة على حرٌة الصحافة ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبً الحقوقٌة،بٌروت ،لبنان.0226 ،
سعٌد سعد عبد السالم ،الوجٌز فً حرٌة الصحافة و جرائم النشر ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربٌة،القاهرة ،مصر.0227 ،
شرٌف سٌد كامل ،جرائم الصحافة فً القانون المصري ،الطبعة الثانٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،مصر،.6997
طارق سرور ،جرائم النشر و اإلعالم ذاتٌة الخصومة الجنائٌة ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة،مصر.0229 ،
طارق كور ،جرائم الصحافة مدعم باالجتهاد القضائً وقانون اإلعالم ،دار الهدى ،الجزائر.0228 ،عبد الحمٌد الشواربً ،الجرائم التعبٌرٌة ،جرائم الصحافة و النشر فً ضوء القضاء والفقه ،منشأة المعارف،اإلسكندرٌة ،مصر.0224 ،
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قانون مكافحة الفساد
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
 .الوقوف على جهود المشرع الجزائري فً مكافحة الفساد و الوقاٌة منه من خالل النصوص القانونٌة ،و
دراسة الهٌئات الساهرة على الوقاٌو من الفساد و مكافحته
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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 الموجوداتالمراجع:
 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224 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  ،68العدد
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان
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