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 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم
(الرجاء تقديم بطاقات األربع ( )4سداسيات)

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

 - 1السداسي األول:

الحجم الساعي
السداسي
 14أسبوع

محاضرة

أعمال موجهة

وحدات التعليم األساسية

450

9

4,5

16,5

المسؤولية الجزائية
الجرائم ضد الشيء العمومي
اجراءات التحقيق التمهيدي
وحدات التعليم المنهجية

وحدة التعليم

منهجية البحث العلمي
تاريخ القانون الجنائي
وحدات التعليم اإلسكتشافية
علم اإلجرام
الجريمة المنظمة
وحدات التعليم األفقية
مصطلحات القانون الجنائي
مجموع السداسي 1

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
عمل
شخصي

المعامل

األرصدة

9

18

متواصل

إمتحان

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

150
225

3
3

1,5

5,5

3
4

6
6

X

X

150

1,5

2

3

X

X

22.5

1,5

2

3

45

3

4

4

X

22.5

1.5

2

2

X

X

22.5
22.5

1.5
1.5

2
2

2
2

X

X

75

1,5

2

2

X

X

742.5

16.5

19

30

4.5

16.5
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 /2السداسي الثاني:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
الجزاء الجنائي واألنظمة
العقابية البديلة
الجرائم ضد األفراد
التحقيق القضائي
وحدات التعليم المنهجية
تحرير الوثائق اإلدارية
واألحكام القضائية الجزائية
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
وحدات التعليم اإلسكتشافية
ضمانات المحاكمة العادلة
التشريع الجنائي االسالمي
وحدات التعليم األفقية
العدالة الجنائية الدولية
مجموع السداسي2

الحجم الساعي السداسي
 14أسبوع

محاضرة

450

9

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
أعمال موجهة
تطبيقية
4,5

عمل شخصي

المعامل

األرصدة

16,5

9

18

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

225

3

4

6

150

1,5

2

3

X

X

75

1.5

2

3

X

X

45

3

4

4

22.5

1.5

2

2

X

X

22.5
22.5

1.5
1.5

2
2

2
2

X

X

22.5

1,5

2

2

742.5

16.5

19

30

4.5

16.5
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 – 3السداسي الثالث:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية

الحجم الساعي السداسي
15أسبوع
450

محاضرة
9

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية
4,5

عمل شخصي
16,5

المعامل

األرصدة

9

18

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

المؤسسة العقابية وتنفيذ العقوبات

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

الجريمة اإللكترونية
اإلثبات في المواد الجزائية
وحدات التعليم المنهجية
منهجية إعداد مذكرة
المشروع المهني الشخصي
وحدات التعليم االستكشافية
قضاء األحداث
علم الضحايا
وحدات التعليم األفقية
لغة إنجليزية
مجموع السداسي 3

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

150

3

1,5

5,5

3

6

X

X

225

3

/

10,5

4

6

150

1,5

7,5

2

3

X

X

75

1.5

3,5

2

3

X

X

45

3

4

4

22.5

1.5

2

2

X

X

22.5
22.5

1.5
1.5

2
2

2
2

X

X

22.5

1,5

2

2

742.5

16.5

19

30

4.5

27
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 - 4السداسي الرابع:
الميدان  :الحقوق والعلوم السياسية
الفرع  :القانون
التخصص :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي
األسبوعي
ملتقى
مذكرة نهاية التربص
مجموع السداسي 4

3
*47
750

المعامل
1
1
2

األرصدة
2
28
30

 - 5حوصلة شاملة للتكوين ( :يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،
للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي):

حس

وت

محاضرة
أعمال موجهة
أعمال تطبيقية
عمل شخصي
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل
وحدة تعليم

األساسية

المنهجية

االستكشافية

األفقية

405
202.5
/
742.5
1350
54

90
90
/
472.30
652.50
27

135
/
/
/
135
6

67.5
/
/
/
67.5
3

°/° 45

°/° 22.5

°/°05

°/° 2.5

ملتقى
مذكرة
/
/
/
750
750
30
/

المجموع
697.5
292.5
/
1965
2955
120
°/° 100
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة)
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي األول
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :1المسؤولية الجزائية
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم :تعميق دراسة الطالب في المسؤولية الجنائية وتحديد عناصرها وأركانها .
المعارف السـابقـة  :درس هذه المادة في الليسانس بصفة سطحية
محتوى البرنامج :
ـ الجريمة محل المسؤولية الجزائية :التعريف بالجريمة وعناصرها.
ـ ماهية المسؤولية الجزائية وأساسها :تعريف المسؤولية الجزائية وخصائصها والنظريات المؤسسة لها.
 المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي  :شروط المسؤولية الجزائية وموانعها ،ومبدأ شخصية المسؤولية. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :التعريف بها وموقف الفقه منها والشروط القانونية إلقامتها . المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :النظريات المؤسسة لها ،شروطها وتطبيقاتها.طريقة التقييم :متواصل /امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 أوهايبية عبد هللا :شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام بوسقيعة احسن :الوجيز في القانون الجزائي العام رحماني منصور :الوجيز في القانون الجنائي العام(فقه وقضايا) شريف سيدكامل :المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويةـ دراسة مقارنة.ّ
حزيط مح ّمد :المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون ال ُمقارن
 الشافعي أحمد :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن. بروال نجيب :األساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير عبد المنعم سليمان :النظرية العامة لقانون العقوبات النظرية العامة لقانون العقوبات. سرور أحمد فتحي :الوسيط في قانون العقوبات  :القسم العام. القهوجى علي عبد القادر ،شرح قانون العقوبات القسم العام  :المسؤولية الجنائية.Bernard, BOULOC ; Droit pénal général, éd 16 :Cujas,2007.
Christophe Paulin ; Droit pénal général, éd.4 LITEC, PARIS, 2005.
Didier Boccon-Gibiod ; La Réspenssabilité Pénal des Personnes Morales – Présentation
Théorique et Pratique.

-
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي األول
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :2الجرائم ض ّد الشيء العمومي
الرصيد6 :
المعامل3 :
أهداف التعليم:
المادة تتيح للطالب إمكانية التمييز بين جرائم قانون العقوبات كل واحدة بأركانها الخاصة ،حيث يت ّم التركيز
الجرائم الماسة بالشيئ العمومي المتعلّق بالدولة ومؤسساتها وسالمتة ترابها وأمنها ونطامها ،وتمييزها عن
الجرائم ضد األفراد.
المعارف المسبقة المطلوبة :
تعرف فيها على بعض الجرائم
معارف اكتسبها الطالب في الليسانس في مادّة القانون الجنائي الخاصّ ،
وتمييزها.
محتوى البرنامج :
ـ جرائم أمن الدولة واإلرهاب
ـ الجرائم ض ّد الحريات
ـ جرائم التعدي على الموظفين
ـ جرائم التزوير
طريقة التقييم :متواصل /امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 بوسقيعة احسن :الوجيز في القانون الجزائي الخاص ج2 عبد هللا سليمان :شرح قانون العقوبات القسم الخاص. رمسيس بهنام :قانون العقوبات جرائم القسم الخاص فتوح عبد هللا الشاذلي ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات القسم الخاص ،جرائم االعتداء على المصلحة العامة. محمود نجيب ُحسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاصJean PRADEL; Michel DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial,
Romain OLLARD; François ROUSSEAU, Droit pénal spécial.
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي األول
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :3اجراءات التحقيق التمهيدي
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
تتناول هذه المادة شرح مرحلة ما قبل الدعوى الجزائية ،يعني بالتحقيقات الشرطية القضائية ،إذ بمجرد
ارتكاب جريمة يتم معاينتها من طرف الشرطة القضائية والتحري عن أدلتها وتكوين ملف التحريات ،تمهيدًا
تحريك الدعوى العمومية عنها.،
المعارف المسبقة المطلوبة:
سبق دراسة هذه المادة في مرحلة الليسانس بشكل مجمل ،أما اآلن فيتم دراستها بشكل أكثر عمقا وتفصيال،
تكوينا لباحث متخصص في هذا المجال.
محتوى البرنامج :
ـ التعريف بالتحقيق التمهدي :مفهوم التحقيق التمهيدي وضمانات المشتبه فيه أناء التحقيق التمهيدي.
ـ التعريف بجهاز الشرطة القضائية :هيكلة جهاز الشرطة القضائية وتنظيمها واختصاصها اإلقليمي.
األولي وتحقيقات التلبّس.
ـ إجراءات البحث والتحري :في التحقيق ّ
التسرب ،المراقبة االلكترونية.
صة :المراقبة ،التسليم المراقب،
ـ أسايب
التحري الخا ّ
ّ
ّ
ـ االحتجاز تحت النظر :إجراءاته وآجاله.
طريقة التقييم :متواصل /امتحان
المراجع ( :كتب ،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
التحريات األولية.
 مح ّمد محدة :ضمانات المشتبه فيه أثناءّ
 أحمد غاي :الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية. علي شمالل :ال ُمستحدث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،ج 1االستدالل واالتهام. عبد هللا اوهايبية :شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،دار هومة الجزائر ،ج ،1ج,2 محمود نجيب حسني :شرح قانون اإلجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور :الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجنائية.Jaque BUISSON, " Enquête préliminaire ", Répertoire de droit pénal et de procédure pénale.
Christian De VALKENEER , Manuel de l'enquête pénale.
George Levasseur Gaston Stefanie, Bernard, Bouloc, Procédure Pénale.
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السداسي :األ ّول
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :1منهجية البحث العلمي
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
الهدف من دراسة المادة هو تلقين الطالب أدوات كتابة البحوث العلمية والمقاالت .وتحكمه في ميكانيزمات
وإجراءات التحليل والتعليق على القرارات واالحكام القضائية لفهمها وتقييمها وكذا تحرير وتحليل النصوص
القانونية والفقهية وكيفية حل القضايا وكل ذلك يتم بطريقة نظرية وتطبيقية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية بمنهجية العلوم
القانونية
محتوي المادة :
ـ ماهية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية :تعريف البحث العلمي وأنواعه ،التحليلي
ـ مناهج البحث في العلوم القانونية :االستداللي ،التاريخي ،المقارن ،الوصفي ،التجريبي
ـ مناهج التعليق على النصوص القانونية والقرارات القضائية .
العمل الشخصي:
إشتراك الطالب مع االستاذ الختيار منهج من المناهج ومحاولة تطبيقه على بحث من البحوث القانونية ال
سيما تدريب الطالب على التعليق على نص قانوني.
طريقة التقييم :يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي .
المراجع :
ـ عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية واإلدارية ،الجزائر
ـ إدريس فاضلي ،مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون،الجزائر.
ـ عمار بوحوش ،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية ،الجزائر.
ـ علي مراح ، ،منهجية التفكير القانوني.
ـ صالح الدين شروخ ،الوجيز في االمنهجية القانونية التطبيقية.
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السداسي :األ ّول
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :2مصطلحات القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تهدف المادة إلى تمكين الطالب من اكتساب لغة قانونية أجنبية في مجال العلوم الجنائية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف في اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية.
محتوى المادة:
ـ مصطلحات القانون الجنائي والعلوم الجنائية باللغة االنجليزية والفرنسية.
ـ تحليل نص قانوني باللغة الفرنسية.
طريقة التقييم:
امتحان/متواصل.
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
- HUMBERTO ÁVILA, Theory of légal principles
- Catherine Elliott and Frances Quinn, Criminal Law
- Jodie Blackstock, EU Criminal Procedure - a general defence , practitioner’s guide.
- Jan M. Smits, Elgar Encyclopedia of Comparative Law
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السداسي األول:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :1علم اإلجرام
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تهدف المادة إلى إطالع الطالب على النظريات العلمية التي ناقشت عوامل الجريمة والمناهج المتبعة في
البحث في الظاهرة االجرامية وصوالً إلى تحديدأ السبل في معرفة دوافع الجريمة في ضوء المناهج المتبعة.
المعارف المسبقة المطلوبة:
المعارف المكتسبة خالل مسار الليسانس من خالل مقياسي النظرية العامة للجريمة وقانون اإلجراءات
الجزائية.
محتوى الما ّدة:
ـ التعريف بعلم االجرام :المقصود بعلم اإلجرام وفروعه ،نشأته وتطوره عالقته بغيره من العلوم الجنائية.
ـ تفسير الظاهرة اإلجرامية :المدارس الفكرية لتفسير الظاهرة االجرامية.
ـ عوامل اإلجرام :العومل الداخلية المتعلّقة بالساللة والجنس والمرض والذكاء ،والعوامل الخارجية
الجغرافية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
طريقة التقييم :االمتحان
المراجـع:
ـ محمد عبدهللا الوريكات ،مبادئ علم اإلجرام.
ـ رؤوف عبيد ،اصول علمي االجرام والعقاب.
ـ نبيل السمالوطي ،تفسير السلوك اإلجرامي.
ـ احمد عوض بالل  ،علم االجرام .
ـ محمد شالل حبيب  ،اصول علم االجرام.
ـ فوزية عبد الستار ،أصول علم اإجرام والعقاب.
ـ فريد زين دين بن شيخ ،علم النفس الجنائي.
ـ منصور رحماني ،علم االجرام والسياسة الجنائية.
Gassin . Raymond . Criminalogie . Dalloz . paris .2007.
Jean larguier . Criminalogie et science pèritentiaire Dalloz 10 ed 2005.
Christine LAZERGES, La politique criminelle
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السداسي األول:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :2الجريمة المنظمة
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
المقياس يتيح للطالب التعرف على جريمة حديثة وخطيرة ومعقدة عابرة للحدود الوطنية يستوجب لمحاربتها
صة تتناسبها.
تكافل الجهود بين التشريع الجنائي الداخلي والدولي وتخصيصها بأحكام خا ّ
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند مقياس الجريمة المنظمة إلى المعارف المسبقة التي اكتسبها الطالب من خالل دراسته للقسم العام
والقسم الخاص من قانون العقوبات وقانون االجراءات الجزائية وكذا في القانون الدولي الجنائي..
محتوى الما ّدة:
ـ مفهوم الجريمة المنظمة :تعريفها في الفقه وفي القانون الدولي والداخلي ،وتاريخ اإلجرام المنظم
ـ خصائص الجريمة ال ُمنظمة :من حيث التنظيم واألهداف ،ومن حيث األساليب والنطاق
صة بالجريمة المنظمة :أركان الجريمة ال ُمنظمة والعقوبات المطبّقة عليها
ـ القواعد الموضوعية الخا ّ
صة ،التعاون الدولي.
ـ آليات مكافحة الجريمة المنظمة :األحكام اإلجرائية الخا ّ
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
 محمود شريف بسيوني :الجريمة المنظمة.ّ
المنظمة في القانون المقارن
ـ شريف سيد كامل ،الجريمة
ـ هدى حامد قشقوش :الجريمة المنظمة.
ّ
المنظمة ـ دراسة تحليلية
ـ جهاد مح ّمد البريزات ،الجريمة
ّ
المنظمة في ظل االتفاقيات الدّولية والقوانين الوطنية
ـ فائزة يونس الباشـا ،الجريمة
ـ ُمح ّمد علي سويلم ،القواعد الموضوعية واإلجرائية للجريمة ال ُمنظمة في ضوء السياسة الجنائية ال ُمعاصرة.
ـ شبلي مختار ،الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة.
- Jean Paul LABORDE, Etat de droit et crime organisé.
- Maria Luisa CESSONI, Criminalité organisée, des représentations sociales aux définitions
juridiques.
- Marcel LECLERC, Criminalité organisée.
- Maxime TESSIER, Les procedures de la criminalité organisée devant la cour de cassation
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السداسي األ ّول:
الوحدة  :وحدة التعليم األفقية
المادة  :1تاريخ القانون الجنائي
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تهدف مادة تاريخ القانون الجنائي والعلوم الجنائية إلى تمكين الطالب من تأصيل معارفه في القانون الجنائي
والعلوم الجنائية وفهم أصوله مما يساعده على اكتساب مهارة تحليلية ونقدية للقواعد الحالية.
المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف اكتسبها الطالب في الليسانس
محتوى المادة:
ـ مفهوم القانون الجنائي.
ـ مراحل نشأة وتطور القانون الجنائي.
صة واالنتقام الفردي ،مرحلة العدالة الجماعية والمعاملة
ـ مرحلة ال ُمجتمعات البدائية :مرحلة العدالة الخا ّ
بالمثل
ـ النظم العقابية في التشريعات القديمة بعد ظهور الدولة :عند الفراعنة واليونان والرومان.
ـ الجرائم والعقوبات في البالد العربية :بابل وشبه الجزيرة العربية.
ـ التشريع الجنائي في العصر االسالمي
ـ القانون الجنائي في العصر الحديث
طريقة التقييم :إمتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
-

الرازقي محمد ،محاضرات في القانون الجنائي (القسم العام)  :اآلحكام العامة-الجريمة-المسؤولية
الجنائية.
عبد المنعم سليمان ،النظرية العامة لقانون العقوبات النظرية العامة لقانون العقوبات.
سرور أحمد فتحي ،الوسيط في قانون العقوبات  :القسم العام.
الحلبي محمد علي سالم عياد ،شرح قانون العقوبات القسم العام.
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثاني:
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :1الجزاء الجنائي واألنظمة العقابية البديلة
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
تهدف دراسة هذه المادة إلى تمكين الطالب من معرفة السياسة العقابة في الجزائر والتوجه الحديث لفكر
الدفاع االجتماعي نحو التخلي شيئا فشيئا عن العقوبة السالبة للحرية وتبني بدائل أخرى سواء تلك المتعلقة
بالدعوى العمومية أو بالجزاء.
المعارف المسبقة المطلوبة :ضرورة الدراسة المسبقة ألسس علم العقاب واإلجراءات الجزائية.
محتوى المادة:
ـ نظرية الدفاع االجتماعي الحديث .روادها ومبادئها وأثرها على التشريعات.
ـ أنواع العقوبات :العقوبات الماسة بالحق في الحياة ،والسالبة للحرية ،والعقوبات البدنية والعقوبات المالية.
ـ بدائل الدعوى العمومية .الوساطة ،والتسوية القضائية والصلح.
ـ بدائل العقوبة السالبة للحرية .السوار االلكتروني ،واالفراج المشروط والعمل للنفع العام
العمل الشخصي للطالب:
ـ تقييم سياسة التجريم والعقاب التقليدية.
ـ البحث عن مظاهر فشل العقوبات السالبة للحرية بوجه خاص.
ـ التعمق في بدائل الدعوى العمومية والعقوبة واظهار دورها في االصالح والتأهيل.
طريقة التقييم :رقابة متواصلة وامتحان
المراجع) :مؤلفات -مطبوعات -أنترنت...الخ(
ـ سعداوي العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ال ُمعاصرة.
ـ إسحاق إبراهيم منصور ،موجز في علم اإلجرام والعقاب،
ـ سليمان عبد المنعم ،مبادئ علم الجزاء الجنائي.
ـ عصام ،عفيفي ،عبد البصير ،تجزئة العقوبة.
Bernard BOULOC, Pénologie,.
BECCARIA Cesare, des délits et des peines,

-
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثاني:
الوحدة :وحدة التعليم األساسية
المادة  :2الجرائم ضد األفراد
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
تحليل الجرائم الماسّة باألفراد وعقوباتها من خالل النصوص القانونية وتطبيقات القضاء الجزائري
والمقارن ،بشكل يجعل الطالب مؤهال للتعامل مع أي جريمة تعرض عليه.
المعارف المسبقة المطلوبة:
التكوين القاعدي في موضوعات القانون الجنائي الخاص.
محتوى المادة:
ـ جرائم القتل والتعذيب.
ـ جرائم االتجار بالبشر وباألعضاء البشرية وتهريب المهاجرين.
ـ الجرائم المتعلقة بالشيك.
ـ جرائم السرقة النصب واالحتيال.
ـ جرائم اآلداب
طريقة التقييم :تقييم متواصل وامتحان
المراجع:
 بوسقيعة أحسن :الوجيز في القانون الجنائي الخاص – الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال عبد الرحميم صدقي :قانون العقوبات ،القسم الخاص. عبد هللا سليمان :قانون العقوبات ،القسم الخاص. محمد صبحي نجم :قانون العقوبات ،القسم الخاص.ـ محمود نجيب حسني :جرائم االعتداء على األموال.
ـ باسم شهاب ،جرائم االعتداء على األموال والثقة العا ّمة.
ـ مح ّمد رشاد متولي ،جرائم االعتداء على العرض.
ـ عبد العزيز سعد ،جرائم االعتداء على األسرة.
- Michèle- Laure Rassat, Droit pénal spécial.
- Jean PRADEL; DANTI-JUAN Michel, Manuel de droit pénal spécial
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثاني
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :3التحقيق القضائي
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من التمييز بين التحقيق االبتدائي القضائي والتحقيق التمهيدي البوليسي والتحقيق القضائي
النهائي ،ومعرفة اجراءات التحقيق االبتدائي على مستوى الدرجة األولى للتحقيق في المحكمة أمام قاضي
التحقيق ،وعلى الدرجة الثانية على مستوى المجلس في غرفة االتهام وحقوق كل من المتهم والطرف المدني.
المعارف المسبقة المطلوبة:
في مسار الليسانس معرفة األنظمة االجرائية ،وإجراءات التحقيق االبتدائي الواردة في قانون اإلجراءات
الجزائية.
محتوى البرنامج :
ـ التعريف بالتّحقيق القضائي االبتدائي :مفهومه وخصائصه.
ـ قـاضي التحقيق :التعريف به وسلطاته في التحقيق االبتدائي.
التصرف في ملف التحقيق واألوامر القسرية.
ـ أوامر قاض التحقيق :أوامر التحقيق ،وأوامر
ّ
ـ الحبس االحتياطي والرقابة القضائية.
ـ غرفة االتهام :تشكيلها واختصاصاتها.
طريقة التقييم :تقييم متواصل وامتحان
المراجع:
ـ احسن بوسقيعة :التحقيق القضائي
ـ مح ّمد محدة :ضمانات المتهم أثناء التحقيق.
ـ محمد حزيط :قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري.
ـ عمر قادري :أطر التحقيق
ـ مح ّمد زكي أبو عامر :االجراءات الجنائية.
ـ حمزة عبد الوهاب ،النظام القانوني للحبس المؤقّت في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.
Pierre Chambon Le juge d'instruction –théorie et pratique de la procédure.
George Levasseur Gaston Stefanie, Bernard, Bouloc, Procédure Pénale.
Frédéric DESPORTES, Laurence LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure Pénale.
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :1تحرير الوثائق اإلدارية واألحكام القضائية
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تحتل مادة منهجية التحرير في مجال الدراسات العليا مكانة متميزة فدراسة مقياس التحرير اإلداري يجعل
الطالب يفهم أنواع المراسالت اإلدارية التي تتعامل بها اإلدارة لتسيير مرافقها ،ومعرفة أنواع التبليغات التي
يمكن أن ترسلها كاإلشعارات ،باإلضافة إلى تحرير األحكام القضائية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
تعد دراسة الوظيفة العامة والقانون اإلداري من أهم المقاييس التي دعمت فكر الطالب لمعرفة وسائل وأدوات
اتصال اإلدارات مع بعضها البعض.
محتوى المادة:
ـ منهجية التحرير االداري:
ـ مفهوم تحرير اإلداري وخصائصه
ـ أنواع المحررات االدارية :وثائق التبليغ (نماذج محاضر) ،الرسالة اإلدارية والوثائق غير الرسالة
ـ منهجية تحرير األحكام القضائية الجزائية
ـ تعريف األحكام القضائية وبيان أنواعها ودرجاتها
ـ تحرير األحكام :مشتمالت األحكام القضائية (الديباجة ،الوقائع ،التسبيب ،المنطوق) طريقة تحرير األحكام:
اإليجاز ،تناول الموضع مباشرة ،الوضوح في الوقائع والتسبيب
ـ التسبيب أساس األحكام القضائية الشروط الموضوعية والشكلية
طريقة التقييم :امتحان
قائمة المراجع
ـ بن الوذنين احمد ،دليلك في تحرير اإلداري  ،دار بلقيس لنشر وتوزيع ،الجزائر2015 ،
ـ بوحميدة عطا هلل ،دروس في مراسالت اإلدارية مع نماذج تطبيقية،
ـ خديجة حناوي ،مرسالت اإلدارية منشورات تكوين المهني وإنعاش الشغل ،المغرب2003 ،
ـ عبد الغني بن منصور ،المرشد العلمي في إنشاء اإلداري شركة وطنية لنشر والتوزيع ،الجزائر 1982
ـ حسين بوشينة ،مبادئ في تحرير العرائض ،الجزائر .
ـ محمد سعيد عبد الرحمن  ،الحكم القضائي(أركانه وقواعد إصداره) ،دار النهضة العربية.2012 ،
ـ رؤوف عبيد ،ضوابط تسبيب األحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق.

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

21

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :2تكنولوجيا االعالم واالتصال
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية
الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة
محتوى المادة:
ـ مفاهيم أولية :مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة
ـ تكنولوجيا االتصال عن بعد :االتصاالت السلكية والالسلكية
ـ بعض تطبيقاتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :االتصاالت الرقمية وشبكاتها ،األقمار الصناعية ،الهاتف
النقال والبريد اإللكتروني ،البث التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة ،االنترنت واالنترانت اللوح
اإللكتروني.
المراجع:
 إياد شاكر البكري :تقنيات االتصال بين زمنين ،عمان، حسن عماد مكاوي :تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، دليو فضيل :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (بعض تطبيقاتها التقنية)،الجزائر فاروق سيد حسين :الكوابل ،األوساط التراسلية واأللياف الضوئية ،بيروت محمد محمد الهادي :تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005
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السداسي الثاني:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :1ضمانات المحاكمة العادلة
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
بالتعرف على مجموع المبادئ واإلجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار
الما ّدة تسمح للطالب
ّ
الشرعية وحماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق اإلنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة .وتمكيمه من
ممارسة حقه في الدفاع ،وأن يعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم باإلدانة وبعد توافر األدلة ضده.
المعارف المسبقة المطلوبة  :أساسيات القانون الجنائي واالجراءات الجزائية.
طريقة التقييم :امتحان
محتوى المادة:
ـ تعريف ضمانات المحاكمة العادلة :تعريف المحاكمة العادلة والتعريف اإلجرائي للضمانات
ـ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة :التي تتعلق بالمتهم وبالمحكمة
التحري والتحقيق والمحاكمة
ـ حقوق المتهم والضحية في إجراءات
ّ
ـ ضمانات المحاكمة العادلة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
المراجع:
 أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري. عمر فخري الحديثي ،حق المتهم في محاكمة عادلة.ـ إبن زهر أكادير ،ضمانات المحاكمة العادلة بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني.
 أحمد حامد البدري ،الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية  -دراسة مقارنةالجواد الكردوسي ،الضمانات القانونية للمتهمين في الدستور والقانون الجنائي المصري.
ـ عادل عبد ّ
ـ صالج الدين جبّار ،محاضرات في حقوق الدفاع.
ـ مح ّمد غالي ،احترام أصل البراءة مطلب من متطلّبات دولة القانون.
ـ رمزي رياض عوض ،الحقوق الدستورية في قانون االجراءات الجزائية – دراسة مقارنة.
ـ وهاب حمزة ،الحماية الدستورية للحرية الشخصية خالل مرحلة االستدالل والتحقيق في التشريع
الجزائري.
ـ مح ّمد محدة :ضمانات المتهم أثناء التحقيق.
- Serge GUINCHARD; le procès équitable » rép, pr.civ Dalloz, janvier,2006.
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السداسي الثاني:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :2التشريع الجنائي االسالمي
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
الهدف من دراسة مادة فقه جنائي إسالمي هو التعرف على موقف الشريعة االسالمية من الجرائم وكيفية
تقسيمها والعقوبات المقررة لها والوقوف عند الفوارق ما بين الشريعة اإلسالمية وقانون العقوبات .
المعارف المسبقة المطلوبة:
لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية بمبادئ الشريعة
اإلسالمية وقانون االسرة وتاريخ النظم القانونية.
محتوي المادة:
ـ الضروريات الخمس في االسالم :حفظ النفس ،حفظ المال ،حفظ العقل ،خفظ الدين ،حفظ العرض.
ـ جرائم القصاص والدية :الجناية على النفس ،جنايات الجراح
ـ جرائم الحدود :الردة ،الحرابة ،القذف ،الزنا ،شرب الخمر ،السرقة
ـ جرائم التعزير وعقوباتها
طريقة التقييم :إمتحان في آخر السداسي .
المراجع:
ـ عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي
ـ محمد أبو زهرة ،الجريمة في الشريعة االسالمية
ـ محمد أبو زهرة ،العقوبة في الشريعة االسالمية
ـ الفقه الجنائي في اإلسالم ،أمير عبد العزيز
ـ الفقه الجنائي اإلسالمي ،محمود نجيب حسني
ـ بن طيبة ،صونية ،القتل الخطأ بين الشريعة والقانون الوضعي
ـ عبد الحميد االنصاري ،إسماعيل ،حقوق وضمانات المتهم في الشريعة االسالمية والقانون.
السداسي الثاني:
المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

24

الوحدة  :وحدة التعليم األفقية
المادة  :2العدالة الجنائية الدولية
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تهدف دراسة هذه المادة من تمكين الطالب من معرفة األحكام المتعلقة بتطبيق مبادئ المسؤولية الجنائية
الفردية الناشئة عن ارتكاب الجرائم الدولية ،وكذا معرفة كيفيات متابعة هذه الجرائم أمام المحاكم الجنائية
الدولية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دراسة قواعد القانون الدولي واألحكام العامة للقانون الجنائي وأحكام قانون اإلجراءات الجزائية.
محتوى المادة:
ـ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية :مفهومها وتطورها
ـ الجرائم الدولية :مفهوم الجريمة الدولية وأنواع
 المحاكم الدولية الجنائية :تاريخها وأنواعهاـ إجراءات المتابعة أمام الجنائية الدولية :شروط االختصاص ،نظم االدعاء ،القواعد اإلجرائية وقواعد
االثباث
 ضمانات المتهم أمام المحكمة  :ضماناته خالل مراحل التحقيق ونقل األشخاص ،الطعن في األحكام.طريقة التقييم :امتحان
المراجع( :مؤلفات -مطبوعات -أنترنت...الخ)
ـ محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ،مدخل لدراسة أحكام وآليات االنفاذ الوطني للنظام
األساسي
ـ فؤاد عبد المنعم رياض ،سامية راشد ،مبادئ تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي.
ـ محمود نجيب حسني ،دروس في القانون الجنائي الدولي.
صة.
ـ مرشد أحمد السيّد ،أحمد غازي الهرمزي ،القضاء الدولي الجنائي ،دراسة تحليلية للمحاكم الخا ّ
ـ محمد عبد المنعم عبد الغني ،القانون الدولي الجنائي – دراسة في النظرية العا ّمة للجريمة الدولية.

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

25

ـ عبد هللا سليمان ،المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
Vaurs Chaumette (A-L), Les sujets du droit international pénal, vers une nouvelle
? définition de la personnalité juridique internationale
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثالث:
الوحدة :وحدة التعليم األساسية
المادة  :1المؤسسات العقابية وتنفيذ العقوبات
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
ّ
معرفة مع ّمقة لمختلف أشكال التنفيذ العقابي في المؤسسات العقابية والسلطات القضائية المكلفة بالرقابة على
التنفيذ.
المعارف المسبقة المطلوبة :امتالك الطالب لألسس القاعدية العا ّمة لقانون تنظيم السجون وعلم العقاب.
محتوى الما ّدة:
 المؤسسات العقابية ومؤسسات الدفاع االجتماعي :تعريفها ،أنواعها السلطات المكلّفة بالتنفيذ العقابي :إدارة السجون ،قاضي تطبيق العقوبات ،النيابة العامة.ـ حقوق واجبات المحبوسين داخل المؤسسات العقابية.
ـ وسائل إعادة تربية المحبوسين خارج البيئة المغلقة ،وأدوات إعادة إدماجهم داخل المجتمع
العمل الشخصي للطالب:
ـ التعرف على مختلف أشكال المؤسسات العقابية التي تنفذ العقوبات السالبة للحرية.
ـ التعرف على القواعد التي تحكم طريقة معاملة المحبوسين من طرف إدارة السجون
ـ البحث عن مدى احترام حقوق المحبوسين أثناء معامالتهم داخل المؤسسات العقابية.
طريقة التقييم :امتحان  +تقييم متواصل
المراجع) :مؤلفات -مطبوعات -أنترنت(
ـ ُمح ّمد المدني بوالساق ،السياسة الجنائية ال ُمعاصرة والشريعة االسالمية -.اسحاق ابراهيم منصور ،موجز ـ
فريد زين دين بن شيخ ،علم العقاب ،ال ُمؤسسات العقابية و ُمحاربة الجريمة في الجزائر.
ـ علم اإلجرام وعلم العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
ـ دردوس مكي ،الموجز في علم العقاب.
ـ عبد الحفيظ طاشور ،دور قاضي تطبيق األحكام الجزائية في التشريع الجزائري.
- Pierrette PONCELA, Droit de la peine.
- Théodore PAPATHEODOROU, Code pénitentiaire hellénique, Texte et commentaire

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

27

عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثالث:
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :2الجريمة اإللكترونية
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
تعريف الطلبة باألنماط الجديدة من الجرائم التي رافقت دخول نظام المعالجة اآللية للمعلومات في جميع
مناحي الحياة اليومية ،والتي أضافت طبيعة خاصة لنظرية الجريمة في جميع أبعادها ،األمر الذي أثار مسائل
قانونية على قدر كبير من األهمية ،مما يستدعي ضرورة إلمام الطالب بخصائص جرائم المعلوماتية،
صورها ،وموقف
محتوى المادة:
ـ مفهوم الجريمة اإللكترونية :تعريف الجريمة االلكترونية وخصائصها والجهود الدولية والوطنية
لمواجهتها.
ـ أركان الجريمة اإللكترونية :الركن الشرعي ،الركن الما ّدي ،الركن المعنوي.
ـ أنواع الجرائم اإللكترونية :الجرائم التي تستهدف النظم المعلوماتية(جرائم الدخول أو البقاء غير بغش في
نظام المعلومات ،جرائم اعتراض أنظمة المعلومات والتالعب بغش بالنظم والمعطيات المعالجة آليًا)،.
الجرائم التي تتخذ المعلوماتية كوسيلة( جرائم األشخاص واألموال وأمن الدولة).
طريقة التقييم :امتحان  +تقييم متواصل
المراجع
ـ أحمد حسام طه تمام ،الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي،الحماية الجنائية للحاسب اآللي دراسة
مقارنة
 أسامة أحمد الناعسة وآخرون ،جرائم الحاسب اآللي واالنترنيت.ـ عبد الفتّاح بيّومي حجازي ،مبادئ اإلجراءات الجزائية لجرائم الكمبيوتر واإلنترنيت.
ـ ُمح ّمد أمين الشوابكة ،جرائمالحاسوب واالنترنيت ـ الجريمة المعلوماتية.
ـ هدى حامد قشقوش ،جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارن.
ـ زيبحة زيدان ،الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي.
ـ آمال قارة ،الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري.
- Myriam QUEMENER; Yves CHARPNEL, Cybercriminalité - Droit pénale appliqué.
- Alain BENSOUSSAN, Informatique, et libertés.
- Christiane FERAL-SCHUHL, Cyberdroit – le droit à l’épruve de l’internet.
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عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية
السداسي الثالث:
الوحدة  :وحدة التعليم األساسية
المادة  :3اإلثبات في المواد الجزائية
الرصيد 6 :
المعامل 3 :
أهداف التعليم:
إن وجود الجريمة والتحري عنها في ظل دراسة محوري البحث والتحري والتحقيق االبتدائي يجعل من
الضروري الولوج إلى معرفة أهم وسائل اإلثبات التقليدية منها والمتطورة التي تنفي أو تؤكد الجريمة،
ومشروعية استخدامها في المحاكمة ،وتأثيرها على قناعة القاضي.
المعارف المسبقة المطلوبة:
معرفة النظرية العامة للجريمة وأحكام استنباط واستخدام الدليل الجنائي الواردة في قانون اإلجراءات
الجزائية.

محتوى المادة:
ـ تطور االثبات الجزائي :التطور التاريخي لإلثبات الجزائي والنظم المعاصرة لإلثبات الجزائي
ـ مفهوم االثبات الجزائي :تمييز االثبات الجزائي عن االثبات المدني.
ـ مضمون االثبات الجزائي:هدفه-عبء االثبات في المواد الجزائية.
ـ مبادئ اإلثبات الجنائي :حرية االثبات ،مشروعية الدليل ونظرية البطالن ،القناعة الشخصية للقاضي.
ـ األدلة الجزائية :االعتراف ،الشهادة ،القرائن ،المحاضروالمعاينات ،الخبرة ،البصمة الوراثية ،التسجيالت.
طريقة التقييم :تقييم متواصل /امتحان
المراجع:
ّ
ُ
ـ أحمد عوض بالل ،قاعدة استبعاد األدلة ال ُمتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية ال ُمقارنة.
التحريات واإلثبات الجنائي ،دار الكتب القانونية ،مصر ،الطبعة األولى،
ـ مصطفى مح ّمد الدغيدى،
ّ
األول ،النظرية العا ّمة لإلثبات الجنائي،
ـ مروك نصر الدين ،محاضرات في اإلثبات الجنائي الجزء ّ
ـ نجيمي جمال ،إثبات الجريمة على ضوء اإلجتهاد القضائي ـ دراسة ُمقارنة.
ـ مح ّمد مروان ،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري.
Olivier de frouville, Lapreuve pénale – internationalisation et nouvelles tchnologies.
Sophie Cuykens, Damien Holzapfel, Laurent Kennes, La preuve en matière pénale.
Serge GUINCHARD; Jaque BUISSON, procédure pénale
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السداسي :الثالث
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :1منهجية إعداد مذكرة
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
أهداف التعليم:
يتمكن الطالب بعد دراسة هذا المقياس من اإلحاطة بشروط وضوابط مراحل إعداد مذكرة التخرج بغية
الوصول بالبحث العلمي إلى مصاف العلمية ،وال يتأتى ذلك إال بإتباع قواعد المنهجية العلمية بهذا
الخصوص.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند هذا المقياس إلى ما درسه الطالب في ظل المنهجية بشكل عام.
محتوى المادة
ـ إعداد المذكرة :ـ ضوابط اختيار الموضوع ـ إعداد القاعدة المرجعية ـ القراءة المعمقة ـ التوثيق
ـ تحرير المذكرة :ـ االنطالق في الكتابة ،ـ تنظيم المذكرة ـ اإلعداد الشكلي للمذكرة ـ الضبط اللغوي للمذكرة
ـ أجزاء المذكرة :ـ مقدمة(تعريف الموضوع واشكالية وخطة) ـ عرض ـ خاتمة(ملخص ،ونتائج واقتراحات)
ـ شكل المذكرة :ـ الواجهة ـ اللغة ـ التهميش ـ ترتيب المراجع ـ الفهرس
ـ تقديم المذكرة :ـ استعمال اإلعالم اآللي ـ بنية النص ـ عرض ومناقشة المذكرة
طريقة التقييم :امتحان +متواصل
المراجع:
ـ أحمد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ،1:الكويت 1973
ـ عبد الرحمن عميرة ،أضواء على البحث والمصادر.
ـ مروان عبد المجيد إبراهيم ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية.
ـ عبد هللا محمد شريف ،مناهج البحث العلمي ،دليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية.
Sophie Boutillier , Méthodologie de la thèse et du mémoire , paris 2007 .
Michel Beaud, L'art de la thèse , Editions La Découverte 2006
Michel KALIKA, Comment réussir sa thèse ? Donud2007

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2عنوان الماستر :القانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة
الجامعية2022/2021 :

-

30

السداسي :الثالث
عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية
مادة :2المشروع المهني الشخصي
الرصيد 3 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
يسمح هذا المقياس لكل طالب حسب ميوالته وتخصصه بتحديد وتسطير مشروعه المهني والشخصي
الذي سيسعى إلى إنجازه وتحقيقه فور تخرجه.
إن عمل أي شخص في المهنة التي يرغب فيها والتي تستجيب لرغباته وطموحاته ،تجعله في وضعية
انسجام مع نفسه وعمله وعائلته ومجتمعه ،وبالتالي يكون عنصرا إيجابيا وفعاال على جميع المستويات.
المعارف المسبقة المطلوبة :

كل ما تلقاه الطالب من معارف على مستوى الليسانس رصيد مساعد في تحقيق أهداف هذه المادة

محتوى المادة:
ـ قواعد المشروع المهني:
ـ تحليل الوضع
ـ تحديد الهدف ومؤشرات األداء.
ـ إعداد هيكل تقسيم العمل.
ـ االستخدام األمثل للموارد (تقنية تقييم ومراجعة البرامج).
ـ توضيح مسؤوليات كل مهمة.
ـ التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج.
ـ التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق.
ـ نماذج لمشاريع مهنية :كل المهن التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس أو الماستر في الحقوق ،
لاللتحاق بها  ،ال سيما القضاء ،التوثيق ،المحضر القضائي ،المحاماة ،المناصب االدارية على مستوى
االدارات المحلية والوطنية ...
بحوث متعلقة بالمهن  -بطاقات تقنية عن المهن -زيارات ميدانية  -محاضرات من تنظيم بعض المهنيين
طريقة التقييم :امتحان تهائي
المراجع ( :كتب ،مطبوعات  ،مواقع انترنت ،في قانون العقوبات واالجراءات الجزائية وعلم االجرام والعقاب)
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السداسي الثالث:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :1قضاء األحداث
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
يجب على الطالب اإللمام بكل ما يتعلق بفئة األحداث باعتبارها من أهم فئات المجتمع ،والتعرف على أهم
اإلجراءات والتدابير الخاصة المتخذة في حالة ارتكابهم جرائم تمس المجتمع.
المعارف المسبقة المطلوبة:
إن المعرفة المسبقة لمقياسي اإلجراءات الجزائية وقانون األسرة وقانون حماية الطفل يساعد الطالب في فهم
خصوصيات اإلجراءات الجزائية المرتبطة باألطفال الجانحين.
محتوى المادة:
ـ مفهوم الحدث وجرائم التي يرتكبها.
ـ حماية الطفل في االتفاقيات الدولية ومختلف النصوص الوطنية
ـ إجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة باألحداث.
ـ آليات تنفيذ القرارات القضائية الخاصة باألحداث
ـ تدابير الحماية والتهذيب المتخذة في مواجهة الطفل الجانح.
ـ الهيئات الخاصة بحماية وإعادة إدماج األحداث.
طريقة التقييم :امتحان
قائمة المراجع
ـ أحمد العمري ،الرعاية االجتماعية لألحداث الجانحين.
ـ حسن الجوخذار ،قانون األحداث الجانحين.
ـ عبد الحفيظ محمد شناق ،ظاهرة جنوح األحداث
ـ عبد الحميد الشورابي ،التجريم والعقاب في جرائم األحداث
ـ علي مانع ،جنوح األحداث والتغيير االجتماعي في الجزائر المعاصرة،
ـ محمد عبد القادر قواسمية ،جنوح األحداث في التشريع الجزائري.
J .F, RENUCCI, Droit pénal des mineurs.
Ph. ROBERT, traité de droit des mineurs.
J. PRADEL, droit pénal général.
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السداسي الثالث:
الوحدة  :وحدة التعليم االستكشافية
المادة  :2علم الضحايا

الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
التعرف على كيفية تبلور علم ضحايا الجريمة ،من خالل التطرق لتطور هذا العلم الحديث النشأة مقارنة
بباقي العلوم الجنائية ،ما يقودنا لمعرفة المفهوم الدقيق لضحايا الجريمة وبيان المركز القانوني لضحايا
الجريمة.
المعارف السبقة المطلوبة:
معرفة النظرية العامة للجريمة من حيث األركان وأحكام المسؤولية وحقوق الطرف المضرور من الجريمة
والطرف المدني في قانون االجراءات الجزائية.
محتوى المادة:
ـ ماهية علم ضحايا الجريمة :نشأته وتطوره.مقارنته بعلم االجرام ،وظيفة علم ضحايا الجريمة.
ـ مفهوم ضحايا الجريمة :تعريف ضحايا الجريمة ،أنواع ضحايا الجريمة .ومركزها في نظام العدالة
الجنائية.
ـ تكريس حقوق الضحايا في التشريع الجزائري :المركز القانوني للضحية خالل مختلف المراحل االجرائية
طريقة التقييم :تقييم عن طريق االمتحان السداسي.
المراجع:
ـ أحمد عبد اللطيف الفقي :سلسلة حقوق ضحايا الجريمة.
ـ أسامة أحمد محمد النعيمي :دور المجني عليه في الدعوى الجزائية –دراسة مقارنة.
ـ حسنين إبراهيم صالح عبيد :شكوى المجني عليه (تاريخها ،طبيعتها ،أحكامها) –دراسة مقارنة.
ـ جمال شديد علي الخرباوي :حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية.
ـ داليا قدري أحمد عبد العزيز :دور المجني عليه في الظاهرة اإلجرامية.
ـ عبد الكريم الردايدة :دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة.
ـ محمد أمين البشري :علم ضحايا الجريمة.
BRAHIM LAHRAOUALA, VICTIMOLOGIE:APPROCHE CONCEPTUELLE ET HISTORIQUE

R. Carion, Introduction générale à la victimologie et à la réparation des victimes
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السداسي الثالث:
الوحدة  :وحدة التعليم األفقية
المادة  :1لغة إنجليزية
الرصيد 2 :
المعامل 2 :
أهداف التعليم:
تدريس اللغة االنجليزية في إطار قانوني يمكن الطالب من فهم المراجع االنجليزية القانونية خاصة في
المجال الجنائي وإدراجها ضمن أبحاثه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
تعد دراسة اللغة االنجليزية في بعدها القانوني الجنائي إضفاء للطالب وزيادة له باعتبار أن هذه المادة تلقى
مبادئها في أطوره التعليمية بشكل مسبق
محتوى المادة:
chapter one: the sanction concept

-

definition of sanction

-

sanctions history

-

chapter two: sanctions types

-

custodial measure

-

Supplementary sentence

-

Chapter three: Security measures

-

Definition of Security measures

-

types of Security measures

-

طريقة التقييم :امتحان
قائمة المراجع:
Goldstein J .General principles of criminal law, new York, 1980
Williams G. criminal law, London,1979
Wootton , crime and the criminal law, , London,1984
Perkins, criminal law,second edition, new York, 1999

-
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