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َْ ػبٛٔغبٔظ لب١ٌٍاْ إٛػ

-ٍخ١بف – اٌّغ١ػٛ جبِؼخ ِذّذ ث:اٌّؤعغخ
4102 -4102 : خ١اٌغٕخ اٌجبِؼ

ة -أهذاف انتكىٍَ(دمً إججبس)ٞ

(اٌىفبءاد اٌّغتٙذفخ ،اٌّؼشفخ اٌّىتغجخ ػٕذ ٔٙب٠خ اٌتى 02 - ٓ٠ٛعطشا ػٍ ٝاألوخش)

٠ؼتجش اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ لغّب ِّٙب ِٓ ألغبَ اٌمبٔٔ ْٛظشا ٌٍفشٚع اٌت٠ ٟتؼّٕٙب ال عّ١ب اٌمبْٔٛ
اٌذعتٛس ٚ ٞاإلداس ٚ ٞاٌذ ٚ ٌٟٚوً فشٚع اٌمبٔ ْٛاٌت ٟتٕظُ اٌؼاللبد اٌت ٟتى ْٛاٌذٌٚخ أ ٚاٌٛال٠خ
أ ٚاٌجٍذ٠خ أ ٚأدذ اٌّؤعغبد اٌؼبِخ اإلداس٠خ ؽشفب فٙ١ب ثظفتٙب طبدجخ اٌغ١بدح ٚ،ال شه أْ ٌٙزٖ
اٌّٛاػ١غ ِٓ األّ٘١خ ِب ٠غتذػ ٟدساعتٗ  ٚاٌتؼّك ف٠ ٚ ،ٗ١جشس اٌتى ٓ٠ٛف٘ ٟزا اٌتخظض.
٠غتٙذف اٌتى ٓ٠ٛف ٟتخظض اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ تخش٠ج وفبءاد ِؤٍ٘خ فِ ٟختٍف فشٚػٗ لبدسح ػٍٝ
ِٛاوجخ اٌذشو١خ اٌت ٟشٙذ٘ب اٌمطبع اٌؼبَ ػٍ ٝاٌظؼ١ذ ٓ٠اٌٛؽٕ ٚ ٟاٌذ ِٓٚ .ٌٟٚشؤْ رٌه تشل١خ
أداء ِختٍف ِىٔٛبد اٌمطبع اٌؼبَ ٠ ٚض٠ذ ف ٟوفبءت ِٓٚ ،ُٙحّخ ٠غؼ٘ ٝزا اٌّششٚع إٌ ٝالتشاح
ثشٔبِج تى ٟٕ٠ٛف ٟتخظض اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ وف ً١ثتٍج١خ ٘زٖ األ٘ذاف  ٚاٌّتطٍجبد.
ج -انًؤهالث و انكفبءاث انًطتهذفت( 02عطشا ػٍ ٝاألوخش) (حقم إخببرٌ)
إػطبء تىِ ٓ٠ٛتخظض ٌٍطبٌت ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٠ت١خ ٌٗ ِجبي اٌجذج ف ٟثبل ٟفشٚع ٘زا اٌتخظض فِ ٟشادً
الدمخ.
تى ٓ٠ٛاٌطبٌت  ٚتؤٌ٘ ٍٗ١ؼبٌُ اٌشغً ف ٟاٌمطبػبد راد اٌظٍخ ثبٌتخظض وبإلداساد اٌؼبِخ  ٚاٌجٙبد اٌمؼبئ١خ
اٌّختٍفخ  ٚغ١ش٘ب.

د -انقذراث اندهىَت وانىطُُت نقببهُت انتشغُم(دمً إججبس)ٞ
ّ٠ىٓ ٌذبًِ شٙبدح ٌ١غبٔظ ف٘ ٟزا اٌتخظض ِٛاطٍخ ِشٛاسٖ فِ ٟجبي اٌّبعتش ف ٟتخظظبد
فشػ١خ أخش ٜأوخش تؼّمب ِٕٙب :اٌذٌٚخ ٚاٌّؤعغبد اٌؼّ١ِٛخ ،اٌمبٔ ْٛاإلداس٠خ  ،اٌمبٔ ْٛاٌجٕبئٚ ،ٟ
٘ ٟتخظظبد ِفتٛدخ ػٍِ ٝغت ٜٛلغُ اٌذمٛق ثجبِؼخ اٌّغٍ١خ أ ٚتخظظبد أخش ٜفٟ
جبِؼبد اٌٛؽٓ وبإلداسح  ٚاٌّبٌ١خ ،اٌمبٔ ْٛاٌذعتٛسِ ،ٞغؤ١ٌٚخ د١ٌٚخ  ،لبٔ ْٛد ٚ ٌٟٚدمٛق
االٔغبْ ٚ..غ١ش٘ب.
ّ٠ىٓ وزٌه ٌٍطبٌت اٌذبطً ػٍ ٝاٌٍغبٔظ لبٔ ْٛاٌؼبَ اٌتٛظ١ف فِ ٟختٍف اإلداساد اٌّشوض٠خ اٚ
اٌالِشوض٠خ ٚ ،اٌ١ٙئبد اٌؼّ١ِٛخ راد اٌطبثغ اإلداس ٞ؛ إػبفخ إٌ ٝإِىبٔ١خ اإلٌتذبق ثبٌغٍه
اٌمؼبئٚ ٟأػٛأٗ أِ ٚختٍف اٌّ ٓٙاٌمبٔ١ٔٛخ اٌذشح ِٕٙٚ ،ب اٌّذبِبح  ،اٌّذؼش اٌمؼبئ ، ٟاٌتٛح١ك
ِٚذبفظ ٟاٌج١غ..إٌخ .
ِ -اندطىر َحى تخصصبث أخري
إِىبٔ١خ اٌتٛاطً ِغ تخظظبد فشٚع اٌمبٔ ْٛاألخش ٜخبطخ اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ
اِىبٔ١خ اٌتٛاطً ِغ تخظظبد اٌشش٠ؼخ  ٚاٌمبٔ ْٛخبطخ تخظض اٌغ١بعخ اٌششػ١خ
ّ٠ىٓ أ٠ؼب اٌتٛاطً ِغ ثؼغ تخظظبد اٌؼٍ َٛاإلداس٠خ ال عّ١ب اٌمبٔ ْٛاإلداسٞ
وُ ّ٠ىٓ ا٠ؼب أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن تٛاطً ِغ ثؼغ تخظظبد اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ
و -يؤشراث انُدبعت نًتببعت انتكىٍَ
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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( ِؼب١٠شاٌذِّٛ٠خٔ ،غجخ إٌجبح،إِىبٔ١خ اٌتشغِ ،ً١تبثؼخ اٌخشج،ٓ١اٌىفبءاد اٌّىتغجخ)....

ٕ٘بن ِؤششاد ػذ٠ذح تؼّٓ ٔجبح ٘زا اٌتخظض ِ ٚتبثؼتٗ أّ٘ٙب :
 -1تٛفش اٌمغُ ػٍ ٝؽبلُ تذس٠ظ ِختض ف ٟوً فشٚع ٘زا اٌتخظض ِ ٚمب١٠غٗ اٌّجشِجخ
 ٚ -0جٛد ِىتجخ حش٠خ ِتٕٛػخ وفٍ١خ ثتٛف١ش اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌالصِخ ٌٍتخظض .
ٚ -3جٛد ٘١بوً ِٕ ٚشآد تىفً ِتطٍجبد ػشع اٌتى ٓ٠ٛاٌّمتشح .
 -4أّ٘١خ اٌتخظض ِٓ إٌبد١خ اٌؼٍّ١خ اٌّؼشف١خ ِٓ شؤٔٗ اعتمطبة اٌطٍجخ  ٚدفؼٌٍ ُٙجذج فٗ١
ٚ -5جٛد لبثٍ١خ ٌٍتشغٌ ً١تٛفش عٛق اٌشغً ثبٌٕغجخ ٌخش٠ج٘ ٟزا اٌتخظض  ٚتؼذد اٌفشص

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 -IIبطبقت انتُظُى انطذاضٍ نهتعهُى انتخصصٍ
(انطذاضٍُُ  5و)6
(تذِج ِالدك اٌمشاساد اٌٛصاس٠خ اٌخبطخ ثمبػذح اٌتؼٍ ُ١اٌّشتشن ٌٍّ١ذاْ ٚاٌفشع)

 -السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الحجم الساعً
السداسً
 15أسبوع

نوع التقٌٌم

الحجم الساعً األسبوعً
المعامل
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبٌقٌة

متواصل إمتحان

أعمال أخرى

وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01مدخل الى العلوم القانونٌة
المادة : 02القانون الدستوري
المادة : 03قانونإداري ( تنظٌم إداري
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01المنهجٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة  : 01تارٌخ النظم
المادة  : 02قانون المجتمع الدولً
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01مصطلحات

 67سا و  30د
 67سا و  30د
 67سا و  30د

 03سا
 03سا
 03سا

 45سا

 03سا

/

22سا و  30د
22سا و  30د

 01سا و  30د
 01سا و  30د

/
/

22سا و  30د
22سا و  30د

22سا و  30د

 01سا و  30د

/

22سا و  30د

01

مجموع السداسً 1

 315سا

 16سا و  30د

/

 360سا

09

 01سا و  30د
 01سا و  30د
 01سا و  30د

 04سا و  30د

األرصدة

/
/
/

 90سا
 90سا
22سا و  30د

02
02
01

07
07
04

X
X
X

X
X
X

 90سا

01

06

X

X

01
01

02
02

X
X

X
X

02

X

X

30

 - 2السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم

الحجم الساعً
السداسً
 15أسبوع

وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01مدخل للعلوم القانونٌة
المادة : 02القانون الدستوري
المادة  : 03قانون إداري( نشاط إداري )
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01المنهجٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة  : 01مدخل للشرٌعة اإلسالمٌة
المادة  : 02اقتصاد سٌاسً
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01مصطلحات
مجموع السداسً2

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

 67سا و  30د
 67سا و  30د
 67سا و  30د

الحجم الساعً األسبوعً

نوع التقٌٌم
المعامل

محاضرة

 03سا
 03سا
 03سا

أعمال موجهة

 01سا و  30د
 01سا و  30د
 01سا و  30د

أعمال تطبٌقٌة

/
/
/

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

 90سا

02

07

X

X

 90سا

02

07

X

X

22سا و  30د

01

04

X

X

 45سا

 03سا

/

 90سا

01

06

X

X

22سا و  30د
22سا و  30د

 01سا و  30د
 01سا و  30د

/
/

22سا و  30د

01

02

X

X

22سا و  30د

01

02

X

X

22سا و  30د
 315سا

 01سا و  30د
 16سا و  30د

/
/

22سا و  30د

01

02

X

X

 360سا

09

30

 04سا و  30د
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 -3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01قانون مدنً
( مصادر االلتزام)
المادة  : 02القانون تجاري
( التاجر  ،األأعمال التجارٌة )
المادة  : 03النظرٌة العامة
للجرٌمة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01منهجٌة العلوم القانوٌة
( تقنٌات اعداد البحث العلمً )1
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة  : 01قانون الدولً العام
المادة  : 02قانون األسرة
( الزواج و الطالق )
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبٌة
(مصطلحات قانونٌة )
مجموع السداسً3

الحجم الساعً
السداسً
 15أسبوع

نوع التقٌٌم

الحجم الساعً األسبوعً
المعامل
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبٌقٌة

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

 90سا

02

07

X

X

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

22سا و  30د

01

04

X

X

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

 90سا

02

07

X

X

 45سا

 01سا و  30د

 01سا و  30د

/

 90سا

01

06

X

X

22سا و  30د
22سا و  30د

 01سا و  30د
 01سا و  30د

/
/

22سا و  30د
22سا و  30د

02
01

02
02

X
X

X
X

22سا و  30د

 01سا و  30د

/

22سا و  30د

01

02

X

X

 315سا

51سا

/

 360سا

10

30

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

 04سا و  30د
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 -4السداسً الرابع:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01قانون مدنً
( أحكام االلتزام)
المادة  : 02قانون االجراءات المدنٌة
و االدارٌة
المادة  : 03قانون االجراءات الجزائٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01منهجٌة العلوم القانوٌة
( تقنٌات اعداد البحث العلمً )2
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة  : 01حقوق االنسان
المادة  : 02قانون العمل
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبٌة
(مصطلحات قانونٌة )
مجموع السداسً 4

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

الحجم الساعً
السداسً
 15أسبوع

نوع التقٌٌم

الحجم الساعً األسبوعً
المعامل
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبٌقٌة

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

 90سا

02

07

X

X

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

22سا و  30د

01

04

X

X

 67سا و  30د

 03سا

 01سا و  30د

/

 90سا

02

07

X

X

 45سا

 01سا و  30د

 01سا و  30د

/

 90سا

01

06

X

X

22سا و  30د
22سا و  30د

 01سا و  30د
 01سا و  30د

/
/

22سا و  30د
22سا و  30د

01
01

02
02

X
X

X
X

22سا و  30د

 01سا و  30د

/

22سا و  30د

01

02

X

X

 315سا

 15سا

/

 360سا

09

30

 04سا و  30د
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 -انطذاضٍ انخبيص:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01القرارات والعقود
االدارٌة
المادة : 02الوظبفة العامة
المادة  : :03قانون العالقات الدولٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01مقارنةاألنظمة القانونٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة :1قبَىٌ انبُئت وانتًُُت
انًطتذايت
المادة  : 02انقبَىٌ انذونٍ
االَطبٍَ
المادة : 03انًبنُت انعبيت
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبٌة
مجموع السداسً 1

الحجم
الساعً
السداسً
 14أسبوع

نوع التقٌٌم

الحجم الساعً األسبوعً
المعامل
محاضرة

3سا

أعمال
موجهة

أعمال
تطبٌقٌة

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

1س و30د

/

84سا

2

7

+

+

 63س
 63س

3سا
3سا

1س و30د
1س و30د

/
/

84سا
 42سا

2
1

7
4

+
+

+
+

 21س

1س و30د

/

/

63سا

1

4

+

+

 21س

1س و30د

/

/

21سا

1

2

+

+

 21س

1س و30د

/

/

21سا

1

2

+

+

 42س

3سا

/

/

21سا

1

2

+

+

 21س
315

1س و30د
294سا

/

/

/
336سا

1
10

2
30رصٌد

 63س

+

- 0انطذاضٍ انطبدش:
وحدة التعلٌم

الحجم الساعً
السداسً
 14أسبوع

وحداتالتعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01المنازعات اإلدارٌة
المادة : 02انقبَىٌ االقتصبدٌ انعبو
المادة : 03انحرَبث انعبيت
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
المادة  :01ملتقى
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
المادة :1قانون مكافحة الفساد
المادة  :2القانون والقضاء الدولً
الجنائً
المادة : 03الملكٌة الفكرٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبٌة
مجموع السداسً 1

الحجم الساعً األسبوعً
محاضرة

أعمال موجهة

1و30د
1و33د

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

63
63
42

3
3
3

21

1و30

63

21
42

1و30د
3

21
/

1
1

21

1و30د

21

1

2

21
 294ساعة

1و30د
225سا

21
336

1
10

2
30

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

/

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ

متواصل

امتحان

84
84
42

2
2
1

7
7
4

+
+
+

+
+
+

1

4

+

+

2
2

+

+

+

+

+

+
+
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انبرَبيح انبُذاغىخٍ
نهتعهُى انقبعذٌ انًشترك
انطُت األونً وانثبَُت
يُذاٌ
انحقىق وانعهىو انطُبضُت
فرع
انحقىق
البرنامج المفصل لكل مادة

السداسً :األول
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :المدخل إلى العلوم القانونية  :نظرية القانون.
أهداف التعلٌم:

يمتلك الطالب أساسيات القانون التي تساعده على دراسة باقي المقاييس و تمكنو من اإلحاطة بأىم
تقسيمات القانون ومصادره وكيفية سن القوانين و تطبيقها
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

المحور األول  :مفهوم القانون .
 تعريف القانون . خصائص القاعدة القانونية . تمييز القواعد القانونية عن غيرىا من قواعد السلوك. أنواع القاعدة القانونية.المحور الثاني  :تقسيمات القانون .
المحور الثالث  :مصادر القانون .
المصادر الرسمية :
 االصلية . االحتياطية.المحور الرابع :تطبيق القانون :
 من حيث األشخاص . من حيث المكان . من حيث الزمانطرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة  :القانون الدستوري ( :نظريتا الدولة والدستور) .
أهداف التعلٌم:

معرفة الطالب ألىمية القانون الدستوري و مضمون الدستور باعتباره أسما نص قانوني في الدولة ينظم
مؤسسات الدولة وٌبن كٌفٌة عملها و ٌقر الحقوق و الحرٌات األساسٌة لألفراد
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور االول  :التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاتو . المحور الثاني  :النظرية العامة للدولة : نظرية نشأة الدولة تعريف الدولة . أركانها . خصائص الدولة . أشكال الدولة. المحور الثالث  :النظرية العامة للدستور . تعريف الدستور . أنواع الدساتير . طرق وضع الدساتير . تعديل الدساتير وإنهائها . الرقابة على دستورية القوانين .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :القـ ــانون االداري  (:التنظيم االداري ) .
أهداف التعلٌم:

يتعرف الطالب من خالل ىذا المقياس على الهيئات اإلدارية المركزية و الالمركزية و أساس التقسيم
و أىميتو مما يساعده على فهم العالقة بين اإلدارات العامة
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مدخل للقانون اإلداري : تعريف ونشأة القانون اإلداري . خصائص القانون اإلداري . عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى . مصادر القانون اإلداري . نطاق تطبيق القانون اإلداري . المحور الثاني  :التنظيم اإلداري : أسس التنظيم اإلداري . تطبيقاتها : اإلدارة المركزية في الجزائر . اإلدارة الالمركزية في الجزائر.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم منهجٌة

المادة :منهجية العلوم القانونية ( فلسفة القانون).
أهداف التعلٌم:

ىذا المقياس يمكن الطالب من اكتساب آليات التفكير القانوني السليم من خالل دراسة المدارس القانونية
و مناىجها
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول :أصول القانون ومقاصده .اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 المحور الثاني  :المذاىب الشكلية والموضوعية والمختلطة. المحور الثالث  :االتجاىات الحديثة للسياسات التشريعية. المحور الرابع  :تفسير القانون . تعريف التفسير . أنواع التفسير :التشريعي  -القضائي  ،الفقهي  ،واإلداري. وسائل التفسير : وسائل التفسير الداخلية . وسائل التفسير الخارجية .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :تاريخ النظم
أهداف التعلٌم:

البد للطالب أن يطلع على تطور المؤسسات القانونية عبر الحضارات ليستطيع فهم المدارس القانونية
اليوم و تأثيرات تلك المؤسسات  ،وىو ما يرجا من خال ىذا المقياس
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :المفهوم واألىداف . المحور الثاني :النظم القانونية في الحضارات القديمة . المحور الثالث :النظم القانونية في الحضارة اإلسالمية . المحور الرابع :تاريخ القانون الجزائري .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :مجتمع دولي
أهداف التعلٌم:

تعتبر ىذه المادة قاعدية تمكن الطالب من معرفة أشخاص القانون الدولي و تنظيم العالقات الدولية
تمهيدا لدراسة القانون الدولي في مراحل الحقة
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :المفهوم والتطور : المحور الثاني  :أشخاص المجتمع الدولي : الدولة : السيادة . االعتراف . الحقوق والواجبات. المنظمات الدولية : المنظمات الدولية العالمية . المنظمات الدولية االقليمية . المنظمات الدولية المتخصصة . الحركات التحررية . الشركات المتعددة الجنسيات . الفرد.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أفقٌة

المادة :لغة أجنبة  ( 1مصطلحات قانونية ).
أهداف التعلٌم:

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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تمكين الطالب من اكتساب رصد لغوي لمصطلحات القانون تساعده في دراستو و حتى في الجانب
العملي في ميدان الشغل
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس
محتوى المادة:

اختيار نصوص قانونية من المواد المدرسة بالسداسي األول (فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات ) وترجمتها .
طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
السداسً :الثانً
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :مدخل إلى العلوم القانونية (نظرية الحق)
أهداف التعلٌم:

تعتبر نظرية الحق من أىم المقاييس التي يجب على الطالب الحقوق دراستها و فهمها ،باعتبار محتواىا
مرجع لكل المواد المدرسة في باقي المستويات  ،و ىي مقياس قاعدي ال بد منو
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مفهوم الحق ( التعريف  ،الخصائص ،الطبيعة القانونية) . المحور الثاني :أنواع الحق. المحور الثالث  :أركان الحق ( أشخاص الحق  ،محل الحق ). المحور الرابع  :مصادر الحق (الوقائع ،التصرفات القانونية ). المحور الخامس :الحماية القانونية للحق . المحور السادس :إثبات الحق. المحور السابع :آثار الحق. المحور الثامن :انقضاء الحق.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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المادة :قانون دستوري (النظم السياسية) .
أهداف التعلٌم:

تتضح للطالب من خالل ىذا المقياس أىم مؤسسات السياسية في الدولة و كيفية تشكيلها و عملها و
عالقاتها مع بعضها البعض.
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو
وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :تنظيم السلطات الثالث. المحور الثاني :أنواع النظم السياسية المقارنة. من حيث رئاسة الدولة ( جمهوري  ،ملكية دستورية ). من حيث مشاركة الشعب (ديمقراطية مباشرة  ،ديمقراطية نيابية  ،ديمقراطية شبو مباشرة). من حيث الفصل بين السلطات (نظام برلماني  ،نظام رئاسي نظام حكومة الجمعية ). المحور الثالث :األحزاب السياسية والنظم االنتخابية المحور الرابع :النظام السياسي الجزائري.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :القانون اإلداري (النشاط اإلداري)
أهداف التعلٌم:

بعد معرفة الطالب ألىم الهيئات اإلدارية في الدولة يدرس في ىذا المقياس نشاط ىذه الهيئات وكيفية
تقديم اإلدارة لخدماتو لألفراد.
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو
وتحصيلو ،و ال بد للطالب من تحصيل معارف مقياس التنظيم االداري
محتوى المادة:

 المحور األول :المرفق العام تعريفو وعناصره أنواع المرافق العامةاٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 المبادئ التي تحكمو وطرق إدارتو المحور الثاني:الضبط اإلداري تعريفو وأغراضو وسائلو وأنواعو. ىيئات الضبط اإلداري. حدود سلطات الضبط اإلداري.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم منهجٌة

المادة :منهجية العلوم القانونية ( مناىج البحث العلمي).
أهداف التعلٌم:

يستهدف ىذا المقياس إعطاء الطالب قواعد البحث العلمي المنهجي حتى يستطيع الوصول إلى نتائج
علمية حقيقية
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو
وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول:مفهوم المناىج وأىميتها. المحور الثاني:أنواع المناىج. -1الوصفي
 -2التحليلي
 -3االستداللي
 -4االستقرائي
 -5المقارن .....
طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :مدخل إلى الشريعة اإلسالمية .
أهداف التعلٌم:

ال بد لطالب الحقوق من ىذا المقياس باعتبار الشريعة االسالمية من مصادر القانون الجزائري  ،حتى
يستطيع من خاللو فهم ىذه العالقة  ،ويتمكن الحقا من إجراء دراسات مقارنة.
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو
وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :المفهوم والخصائص :المفهوم :
 الخصائص الشمول. الوسطية. الربانية المحور الثاني  :المصادر : المصادر المتفق عليها المختلف فيها. المحور الثالث  :القواعد الفقهية الكبرى.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد سياسي.
أهداف التعلٌم:

تتأثر القوانين بالمتغيرات االقتصادية و تعمل على ضبطها و توجيهها  ،الطالب من خالل المقياس يدرك
ىذه العالقة  ،و تعتبر قاعد لدراسة مواد الحقا كالقانون االقتصادي العام
المعارف المسبقة المطلوبة :

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو
وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :تعريف ومضمون االقتصاد السياسي وعالقتو بالعلوم االجتماعية االخرى.-

المحور الثاني  :تطور الفكر االقتصادي ..

 المحور الثالث  :األنظمة االقتصادية وطرق اإلنتاج فيها .-

المحور الرابع  :االقتصاد اإلسالمي .

طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أفقٌة

المادة :لغة أجنبة  ( 2مصطلحات قانونية ).
أهداف التعلٌم:

تمكين الطالب من اكتساب رصد لغوي لمصطلحات القانون تساعده في دراستو و حتى في الجانب
العملي في ميدان الشغل
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس
محتوى المادة:

اختيار نصوص قانونية من المواد المدرسة بالسداسي الثاني
طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

السداسً :الثالث
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :القانون المدني (مصادر االلتزامات ).
أهداف التعلٌم:

ال يمكن لطالب الحقوق االستغناء عن مادة االلتزامات و تعتبر من أىم المقاييس المقررة ،يساعد فهما
الجيد و التمكن منها في فهم باقي المقاييس
المعارف المسبقة المطلوبة :
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للعلوم
القانونية نظرية الحق تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول :مفهوم االلتزام تعريفو خصائصو أنواعو. المحور الثاني :القانون المحو الثالث :العقد: تعريف العقد وتقسيماتو. أركان العقد وشروط صحتو البطالن والقابلية لألبطال . آثار العقد. القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع . انحالل العقد. جزاء اإلخالل بالعقد (المسؤولية العقدية ،الفسخ) . المحور الرابع :اإلرادة المنفردة. المحور الخامس :الفعل الضار :المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الفعل الشخصي. المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو مسؤولية متولي الرقابة المسؤولية عن األشياء الحية والجامدة. المحور السادس :الفعل النافع : اإلثراء بال سبب الفضالة دفع غير المستحقاٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :القانون التجاري (األعمال التجاريةـ –التاجر).
أهداف التعلٌم:

المعامالت التجارية من أكثر النشاطات شيوعا يستطيع الطالب من خالل المقياس معرفة التاجر و
األعمال لتجارية
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للعلوم
القانونية نظرية الحق تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مفهوم القانون التجاري ومصادره. المفهوم: التعريف.
 الخصائص
 النشأة
 األسس والنطاق
 عالقتو بالقوانين األخرى
 المصادر: األصلية
 االحتياطية
 المحور الثاني :األعمال التجارية ضوابط وأىمية التمييز بين األعمال المدنية واألعمال التجارية. أنواع األعمال التجارية: بحسب الموضوع
 بحسب الشكل
 بالتبعية.
 المختلطة.
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ

24

 المحور الثالث  :التاجر شروط اكتساب صفة التاجر التزامات التاجر المحور الرابع :المحل التجاري. التعريف الطبيعة القانونية. -العناصر المكونة للمحل التجاري.

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :النظرية العامة للجريمة والعقوبة.
أهداف التعلٌم:

من المواد المهمة و األساسية في تخصص الحقوق تمكن الطالب من معرفة أركان الجريمة و موانع
المسؤولية و أسباب اإلباحة و النظرية العامة للعقوبة و غيرىا من النقاط الجوىرية في القانون الجنائي الذي يعتبر
مها لحساسية موضوعاتو لتعلقها بالحريات األساسية لألفراد.
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها تؤىل الطالب لدراسة المقياس و
يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول :مفهوم القانون الجزائي. التعريف بالقانون الجزائي خصائص القانون الجزائي عالقتو بغيره من العلوم المساعدة والقوانين المكملة. تطور قانون العقوبات الجزائري. المحور الثاني  :نظرية الجريمة . مفهوم الجريمة تقسيماتها األركان العامة للجريمة . المحور الثالث :المسؤولية الجزائية.اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 المحور الرابع :نظرية الجزاء الجنائي. التعريف تقسيماتو في القانون الجزائري . التدابير األمنية . العقوبات البديلة .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌمٌة منهجٌة

المادة :منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي .)1
أهداف التعلٌم:

للبحث العلمي تقنيات و أصول على طالب اإللمام بها  ،يستهدف ىذا المقياس تحقيق ذلك
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس فلسفة القانون و
مناىج البحث العلمي تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مفهوم البحث العلمي وخصائصو وأنواعو المحور الثاني :مراحل إعداد البحث العلمي المحور الثالث  :انجاز البحث العلمي ( قواعد تحرير البحث العلمي ).طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة :وحدة تعلٌمٌة استكشافٌة

المادة :القانون الدولي العام.
أهداف التعلٌم:

معرفة مفهوم القانون الدولي و مصادر القواعد القانونية الدولية
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المجتمع الدولي
تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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محتوى المادة:

 المحور األول :مفهوم القانون الدولي العام. التعريف النشأة والتطور. فروعو. عالقتو بالقانون الداخلي . أساس إلزامية القاعدة القانونية الدولية المحور الثاني :مصادر القانون الدولي العام المصادر األصلية المصادر االحتياطية. المصادر األخرى. قرارات المنظمات الدولية األعمال المنفردة الصادرة عن الدولة.طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :قانون األسرة ( الزواج والطالق ).
أهداف التعلٌم:

معرفة مفهوم قانون األسرة ومصادره و قيام العالقة الزوجية و كيفية فك ىذه العالقة
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للشريعة
اإلسالمية و المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على
استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مفهوم قانون األسرة التعريف والتطور مميزات قانون األسرةاٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 المحور الثاني :الخطبة تعريفها الطبيعة القانونية للخطبة آثار العدول عن الخطبة المحور الثالث :الزواج. تكوين عقد الزواج آثار عقد الزواج : الحقوق الزوجية النسب المحور الرابع :انحالل عقد الزواج. صور االنحالل: الطالق باإلرادة المنفردة التطليق الخلع الطالق بالتراضي الفسخ آثار االنحالل: العدة الحضانةطرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة :وحدة تعلٌم أفقٌة

المادة :لغة أجنبة  ( 3مصطلحات قانونية ).
أهداف التعلٌم:

تمكين الطالب من اكتساب رصد لغوي لمصطلحات القانون تساعده في دراستو و حتى في الجانب
العملي في ميدان الشغل
المعارف المسبقة المطلوبة :
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس
محتوى المادة:

اختيار نصوص قانونية من المواد المدرسة بالسداسي الثالث ( فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات )
وترجمتها
طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

السداسً :الرابع
عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :القانون المدني (أحكام االلتزامات ).
أهداف التعلٌم:

ال يمكن لطالب الحقوق االستغناء عن مادة االلتزامات و تعتبر من أىم المقاييس المقررة ،يساعد فهما
الجيد و التمكن منها في فهم باقي المقاييس
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للعلوم
القانونية نظرية الحق و مقياس مصادر االلتزام المقرر في السداسي الثالث ،تؤىل الطالب لدراسة المقياس و
يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول :تنفيذ االلتزام. التنفيذ العيني لاللتزام . التنفيذ عن طريق التعويض . المحور الثاني  :أوصاف االلتزام : الشرط واألجل . االلتزام التخييري .االلتزام البدلي . التضامن االيجابي والتضامن السلبي. المحور الثالث  :انتقال االلتزام : حوالة الحق . حوالة الدين .اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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 المحور الرابع  :انقضاء االلتزام . عن طريق الوفاء . عن طريق ما يعادل الوفاء . انقضاء االلتزام دون الوفاء .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
أهداف التعلٌم:

فهم الطالب لقواعد التنظيم القضائي و نظرية الدعوى باعتبارىا تجسيدا للحماية القانونية للحقوق و كذا
قواعد االختصاص و األحكام وطرق والطعن فيها
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للعلوم
القانونية نظرية الحق  ،تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :التنظيم القضائي المحور الثاني  :المبادئ األساسية للتقاضي . المحور الثالث  :نظرية الدعوى القضائية . المحور الرابع :نظرية الخصومة. المحور الخامس :نظرية االختصاص . المحور السادس  :طرق الطعن في األحكام .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة :وحدة تعلٌم أساسٌة

المادة :قانون اإلجراءات الجزائية.
أهداف التعلٌم:

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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تمكين الطالب من اإلحاطة بقواعد المتعلقة بالدعوى العمومية من التحريك إلى غاية الحكم و التنفيذ و
رد االعتبار
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس المدخل للعلوم
القانونية نظرية الحق و مقياس القانون الجنائي في السداسي الثالث تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده
التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :المفهوم : التعريف واألىداف . الخصائص عالقة قانون اإلجراءات الجزائية بقانون العقوبات والعلوم الجنائية المساعدة . المحور الثاني  :الدعوى العمومية: ماىيتها تحريكها والقيود الواردة عليو. مباشرتها المحور الثالث  :مراحل سير الدعوى العمومية : التحريات األولية . التحقيق القضائي . المحاكمة . المحور الرابع  :األحكام الجزائية : طبيعتها آثارىا تنفيذىا طرق الطعن فيها المحور الخامس :رد االعتبار : القانوني القضائي .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم منهجٌة

المادة :منهجية العلوم القانونية ( تقنيات البحث العلمي .)2
أهداف التعلٌم:

للبحث العلمي تقنيات و أصول على طالب اإللمام بها  ،يستهدف ىذا المقياس تحقيق ذلك
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها خاصة مقياس فلسفة القانون و
مناىج البحث العلمي تؤىل الطالب لدراسة المقياس و يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :تقنيات تحليل نص والتعليق على القرارات واألحكام القضائية وتقديم االستشارة . المحور الثاني  :صياغة مذكرة استخالصية . المحور الثالث  :التحرير اإلداري .طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :حقوق اإلنسان.
أهداف التعلٌم:

يتعرف الطالب من خالل المادة على اآلليات الوطنية والدولية لحماية حقوق اإلنسان
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها تؤىل الطالب لدراسة المقياس و
يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :المفهوم والتطور والتصنيفات والخصائص. المحور الثاني :مصادر ووثائق حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية . المحور الثالث  :آليات حماية حقوق اإلنسان : الوطنية الدوليةطرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ
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عنوان الوحدة :وحدة تعلٌم استكشافٌة

المادة :قانون العمل .
أهداف التعلٌم:

تعريف الطالب بقانون العمل و من ىو العامل حقوق و التزاماتو ،عالقات العمل الفردية والجماعية
المعارف المسبقة المطلوبة :

نجاح الطالب في السنة األولى و اكتسابو للمواد المقرر فيها و فهمها تؤىل الطالب لدراسة المقياس و
يساعده التفكير المنطقي على استعابو وتحصيلو
محتوى المادة:

 المحور األول  :مفهوم ومصادر قانون العمل : المفهوم: التعريف النشأة والتطور . عالقتو بالقوانين األخرى . المصادر : االتفاقية القانونية المحور الثاني  :عالقات العمل الفردية : التعريف واألنواع إبرام عقد العمل آثار عقد العمل التنظيم القانوني لعقد العمل انتهاء عالقة العمل الفردية . تسوية منازعات العمل الفردية المحور الثالث  :عالقات العمل الجماعية: المفهوم والنطاق محتوى االتفاقيات الجماعية . ممارسة الحق النقابي . تسوية منازعات العمل الجماعيةطرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :

ػٕٛاْ اٌٍ١غبٔظ لبٔ ْٛػبَ

33

عنوان الوحدة  :وحدة تعلٌم أفقٌة

المادة :لغة أجنبة ( مصطلحات قانونية ).
أهداف التعلٌم:

تمكين الطالب من اكتساب رصد لغوي لمصطلحات القانون تساعده في دراستو و حتى في الجانب
العملي في ميدان الشغل
المعارف المسبقة المطلوبة :

حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤىلو لدراسة المقياس
محتوى المادة:

اختيار نصوص قانونية من المواد المدرسة بالسداسي الرابع ( فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات ) وترجمتها .
طرٌقة التقٌٌم:
مراقبة مستمرة  +امتحان

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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 -IIIانبرَبيح انًفصم نكم يبدة فٍ انطذاضٍُُ انخبيص وانطبدش
( تمذ ُ٠ثطبلخ ِفظٍخ ٌىً ِبدح)
(وً اٌذمٛي تّأل إججبس٠ب)

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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السداسً :انخبيص
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :اٌمشاساد ٚاٌؼمٛد اإلداس٠خ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة اٌمشاساد ٚاٌؼمٛد اإلداس٠خ اٌظبدسح ػٓ اإلداساد اٌؼّ١ِٛخ ف ٟإؽبس اٌم١بَ

ثبٌٕشبؽ اإلداسٞ
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون اإلداري
محتوى المادة:

-

ِف َٛٙاٌمشاس اإلداس( :ٞاٌتؼش٠ف – األٔٛاع -تّ١١ضٖ ػٓ غ١شٖ)
إػذاد اٌمشاس اإلداس( :ٞاٌؼٕبطش اٌّٛػٛػ١خ)
إٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛمشاس اإلداسٔ( :ٞفبر اٌمشاس -تٕف١ز اٌمشاس – ٔٙب٠خ اٌمشاس اإلداس)ٞ
ِف َٛٙاٌؼمذ اإلداس( :ٞاٌتؼش٠ف – األٔٛاع – ِؼ١بس تذذ٠ذ اٌؼمذ اإلداس)ٞ
إٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛؼمذ اإلداس( :ٞو١ف١خ إثشاَ اٌؼمذ – تٕف١ز اٌؼمذ – ٔٙب٠خ اٌؼمذ اإلداس)ٞ

طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل

 انطذاضٍ :انخبيصعنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة النظام القانونً الذي ٌحكم الوظٌفة العامة السٌما حقوق و واجبات الموظف العام
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون اإلداري -قانون العمل
محتوى المادة:

 ِف َٛٙاٌٛظ١فخ اٌؼبِخ( :أٔظّخ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ -ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّٛظف ٚاٌذٌٚخ-ِظبدس اٌٛ
 ظ١فخ اٌؼبِخ) اٌذ١بح اٌّ١ٕٙخ ف ٟاٌٛظ١فخ اٌؼبِخ( :اٌذخٛي ف ٟاٌٛظ١فخ اٌؼبِخ) دمٛق ٚٚاججبد اٌّٛظف إٌظبَ اٌتؤد٠جٌٍّٛ ٟظف اٌؼبَ ٔٙب٠خ اٌّغبس اٌٌٍّّٛ ٟٕٙظفطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :لبٔ ْٛاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ
أهداف التعلٌم:
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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تمكٌن الطالب من دراسة العالقات الدولٌة من خالل معرفة أساس قٌام العالقات الدبلوماسٌة و تطبٌقاتها
المعارف المسبقة المطلوبة :
المجتمع الدولً – القانون الدولً العام
محتوى المادة:

اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ:
 اٌتطٛس اٌتبس٠خٌٍ ٟؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ اٌٛظبئف اٌذثٍِٛبع١خ أٔٛاع اٌّٙبَ اٌذثٍِٛبع١خ تطج١مبد اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػٍ ٝاٌّجبالد اٌذ١ٌٚخ( :اٌّجبي اٌجش - ٞاٌّجبي اٌج - ٞٛاٌّجبياٌجذش)ٞ
طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١إٌّٙج١خ
المادةِ :مبسٔخ األٔظّخ اٌمبٔ١ٔٛخ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من التعرف على النظم القانونٌة المقارنة و مقارنتها بالنظم القانونٌة المطبقة فً الجزائر و مدى
تعاٌشها
المعارف المسبقة المطلوبة :
المدخل للعلوم القانونٌة – تارٌخ النظم القانونٌة.
محتوى المادة:

 إٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛاٌالت(:ٟٕ١اٌّظبدس ٚإٌّب٘ج). إٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛاألٔجٍٛعبوغ(:ٟٔٛاٌّظبدس ٚإٌّب٘ج). إٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛاٌجشِبٔ(:ٟاٌّظبدس ٚإٌّب٘ج).طرٌقة التقٌٌم:
امتحاننهائً  +متواصل
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :لبٔ ْٛاٌج١ئخ ٚاٌتّٕ١خاٌّغتذاِخ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من الحصول على معارف قانونٌة حول التشرٌع البٌئً و مظاهر الحماٌة القانونٌة للبٌئة فً إطار
التنمٌة المستدامة على المستوى الوطنً و على المستوى الدولً
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون اإلداري -القانون الدولً
محتوى المادة:

 ِف َٛٙاٌج١ئخ ٚاٌتّٕ١خ اٌّغتذاِخ أٔٛاع لٛأ ٓ١اٌج١ئخ اإلؽبس اٌمبٌٍٔ ٟٔٛج١ئخ ف ٟاٌتشش٠غ اٌجضائشٞاٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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 اٌّف َٛٙاٌمبٌٍٔ ٟٔٛتٍٛثطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٟٔ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من التعرف على مفهوم اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔٔ ،ٟشؤتٗ  ٚتطٛسٖ ِ ٚجبالتٗ
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون الدولً العام
محتوى المادة:

 ظٛٙسٖ ٚتطٛسٖ ِجبالتٗ ٚآفبلٗطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :اٌّبٌ١خ اٌؼبِخ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّ١ضأ١خ  ٚو١ف١خ إػذاد٘ب  ٚتٕف١ز٘ب  ٚأُ٘ ِٛاسد٘ب ٚ

اٌشلبثخ ػٍٙ١ب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون االداري
محتوى المادة:

 إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّ١ضأ١خ ِؼّ ْٛاٌّ١ضأ١خ(:اإلػذاد ٚاٌتٕف١ز)إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّٛاسد
 اٌؼش٠جخ ٚاٌمشع اٌؼبَطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :الخامس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األفم١خ
المادةٌ :غخ أجٕج١خ.
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من التحكم فً المصطلحات القانونٌة باللغة األجنبٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
المصطلحات القانونٌة
محتوى المادة:
ٌحدد محتواه من قبل فرٌق مٌدان التكوٌن
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :إٌّبصػبد اإلداس٠خ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة إجراءات رفع الدعاوى اإلدارٌة و سٌرها و األحكام القضائٌة الصادرة فً ذلك و
طرق الطعن فٌها.
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون اإلداري -القرارات و العقود اإلدارٌة
محتوى المادة:

-

ِفِّٛٙجذأ اٌّششٚػ١خ
ِف َٛٙإٌّبصػخ اإلداس٠خ( :اٌتؼش٠ف ٚاألٔٛاع)
دػ ٜٛتجبٚص اٌغٍطخ( :دػ ٜٛاإلٌغبء)( :خظبئض اٌذػ – ٜٛششٚؽ لجٛي
اٌذػ -ٜٛأٚجٗ اإلٌغبء -ا٢حبس اٌّتشتجخ ػٍ ٝدػ ٜٛاإلٌغبء)
دػ ٜٛاٌتؼ٠ٛغ(:اٌّجبدئ اٌؼبِخ – ششٚؽ لجٛي اٌذػ – ٜٛأعبط اٌّغؤ١ٌٚخ-
إطالح اٌؼشس)

طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :اٌمبٔ ْٛااللتظبد ٞاٌؼبَ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة مفهوم اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ االلتظبدٚ ٞأّ٘١تٗ ِ ٚجبالتٗ.
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون االداري
محتوى المادة:

 اٌّفٚ َٛٙاٌّظبدس( :اٌّجبدئ) اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌّؤعغبد االلتظبد٠خ اٌؼبِخ(:اٌّف ،َٛٙاٌتٕظٚ ُ١اٌتغ١١ش) ِجبالد اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ االلتظبد( :ٞإٌشبؽ اٌّبٌٚ ٟإٌشبؽ االلتظبد)ٞطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األعبع١خ
المادة :اٌذش٠بد اٌؼبِخ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة الحرٌات العامة و أنواعها و الحماٌة القانونٌة المقررة لها
المعارف المسبقة المطلوبة :
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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القانون الدستوري -القانون االداري -حقوق االنسان
محتوى المادة:

-

اٌتؼش٠ف ٚاٌتذذ٠ذ
إٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛذش٠بد اٌؼبِخ
أٔٛاع اٌذش٠بد اٌؼبِخ
دّب٠خ اٌذش٠بد اٌؼبِخ( :اٌذاخٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ)

طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل

السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١إٌّٙج١خ
المادةٍِ :تمٝ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من التحكم فً قواعد البحث العلمً فً العلوم القانونٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
منهجٌة البحث العلمً
محتوى المادة:

تذذد اٌّٛاػ١غ ِٓ ؽشف فش٠ك ِ١ذاْ اٌتى. ٓ٠ٛ
طرٌقة التقٌٌم :متواصل
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :لبِٔ ْٛىبفذخ اٌفغبد
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة جرائم الفساد و األحكام الموضوعٌة و اإلجرائٌة المتعلقة بها.
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون الجنائً العام – االجراءات الجزائٌة
محتوى المادة:

 اٌغ١بعخ اٌٛلبئ١خ األدىبَ اٌجضائ١خ اٌتؼب ْٚاٌذ ٌٟٚفِ ٟجبي ِىبفذخاٌفغبدطرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل

السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :اٌمبٔٚ ْٛاٌمؼبء اٌذ ٌٟٚاٌجٕبئٟ
أهداف التعلٌم:
اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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تمكٌن الطالب من دراسة اٌمبٔٚ ْٛاٌمؼبء اٌذ ٌٟٚاٌجٕبئ ،ٟظٛٙسٖ  ٚتطٛسٖ ١٘ ٚئبد اٌمؼبء اٌجٕبئٟ
اٌذ.ٌٟٚ
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون الدولً -القانون الجنائً
محتوى المادة:

 ظٛٙس اٌمؼبء اٌذ ٌٟٚاٌجٕبئٚ ٟتطٛسٖ اٌجٙبد اٌمؼبئ١خ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ االختظبص ٚاإلجشاءادٔ( :ظبَ سِٚب ّٔٛرجب)طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١االعتىشبف١خ
المادة :اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من دراسة حقوق الملكٌة الفكرٌة و الحماٌة القانونٌة المقررة لها
المعارف المسبقة المطلوبة :
المدخل للعلوم القانونٌة -القانون الجنائً العام.
محتوى المادة:

-

ِف َٛٙاٌٍّى١خ اٌفىش٠خ( :اٌتؼش٠ف ٚاٌّظبدس)
دمٛق اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّجبٚسح
اٌٍّى١خ اٌظٕبػ١خ.
اٌذّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍٍّى١خ اٌفىش٠خ.

طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل
السداسً :السادس
عنوان الوحدة ٚ:دذاد اٌتؼٍ ُ١األفم١خ
المادةٌ :غخ أجٕج١خ
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من التحكم فً المصطلحات القانونٌة .
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون االداري -دولً ....
محتوى المادة:

تذس٠ظ ِم١بط ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌخبص ثبٌٍغخ األجٕج١خ
طرٌقة التقٌٌم :امتحان  +متواصل

اٌّؤعغخ :جبِؼخ ِذّذ ثٛػ١بف – اٌّغٍ١خ-
اٌغٕخ اٌجبِؼ١خ 4102 -4102 :
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