الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
ميدان الحقوق والعلوم السياسية
الفرع :الحقوق

محتوى برنامج ماستر مهني
تخصص :قانون البيئة

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

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

2

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

 - 1السداسي األول:

وحدة التعليم

الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصيد9 :
الرمز:وت إ
المعامل2 :
الرصيد2:
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1مدخل إلى القانون البيئي
المادة  :2االدارة البيئية
المادة  :3القانون الدولي للبيئة
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية البحث العلمي 1
المادة  :2تقنيات التحرير االداري
وحدات التعليم االستكشافية
المادة  :1المنظمات البيئية الدولية
المادة  :2البيئة والتنمية المستدامة
وحدة التعليم األفقية

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450
150
150
150
225
150
75
45
22.30
22.30
22.30

9
3
3
3
4.5
03
1.30
3
1.30
1.30
1.30

المادة :1لغة أجنبية (انجليزية) 1

مجموع السداسي 1

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

أعمال
موجهة
4.5
1.30
1.30
1.30

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

أعمال أخرى
16.30
5.30
5.30
5.30
10.30
7.00
3.30

1.30
742.30

عنوان الماستر :قانون البيئة

18

األرصدة

4.5

السنة الجامعية.2018/2017 :

27

متواصل امتحان
9
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1

18
6
6
6
9
6
3
2
1
1
1

1

1

15

30

×
×
×

×
×
×

×
×

×

×
×
×

 -2السداسي الثاني:

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
الرمز :وت أ
المعامل09:
الرصيد18 :

المادة  :1الضبط االداري البيئي
المادة  :2قانون البيئة والعمران
المادة  :3القانون الجنائي للبيئة

وحدات التعليم المنهجية
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصيد9 :

المادة  :1منهجية البحث العلمي 2
المادة  :2تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

وحدات التعليم االستكشافية
الرمز:وت إ
المعامل2 :
الرصيد2:

المادة  :1التهيئة العمرانية ومخطط المدن
المادة  :2حماية البيئة البحرية

وحدة التعليم األفقية
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

4

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450
150
150
150
225
150
75
45
22.30
22.30
22.30

9
3
3
3
4.5
03
1.30
3
1.30
1.30
1.30

أعمال
موجهة
4.5
1.30
1.30
1.30

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

أعمال أخرى
16.30
5.30
5.30
5.30
10.30
7.00
3.30

1.30

المادة :لغة أجنبية (انجليزية) 2

مجموع السداسي 1

742.30

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

18

األرصدة

4.5

السنة الجامعية.2018/2017 :

27

متواصل إمتحان
9
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1

18
6
6
6
9
6
3
2
1
1
1

1

1

15

30

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

 - 3السداسي الثالث:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
الرمز :وت أ المادة  :1المسؤولية عن الضرر البيئي
المعامل 09:المادة  :2العقار االستثماري
الرصيد 18 :المادة  :3تسيير المخاطر الكبرى
وحدات التعليم المنهجية
الرمز:وت م المادة  :1منهجية إعداد مذكرة
المعامل3:
الرصيد 9 :المادة  :2المشروع المهني والشخصي
وحدات التعليم االستكشافية
الرمز:وت إ المادة  :1البيئة وحقوق االنسان
المعامل2 :
الرصيد 2:المادة  :2حماية البيئة والتراث الثقافي
وحدة التعليم األفقية
الرمز:وت أ
المعامل1:
الرصيد1:

5

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

15أسبوع

محاضرة

450

9
3
3
3
4.5
3
1.30
3
1.30
1.30
1.30

150
150
150
225

150
75
45

22.30
22.30
22.30

المادة :لغة أجنبية (انجليزية) 3

أعمال
موجهة

4.5
1.30
1.30
1.30

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل
أعمال أخرى

16.30
5.30
5.30
5.30
10.30
7.00
3.30

1.30

مجموع السداسي 1

742.30

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

18

األرصدة

4.5

السنة الجامعية.2018/2017 :

27

متواصل

9
3
3
3
3
2
1
2
1
1
1

18
6
6
6
9
6
3
2
1
1
1

1

1

15

30

×
×
×
×
×

إمتحان

×
×
×
×

×
×
×

 - 4السداسي الرابع:
الميدان  :الحقوق والعلوم السياسية
الفرع  :الحقوق
التخصص :قانون البيئة مهني

ملتقى
التربص
مذكرة نهاية الدراسة
مجموع السداسي 4

الحجم الساعي األسبوعي
3
5
*42
750

المعامل
1
1
1
3

األرصدة
2
4
24
30

*بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
(تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة)

7

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :مدخل إلى القانون البيئي

الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
يتناول المبادئ والقواعد العرفية واالتفاقية التي تستهدف حماية البيئة اإلنسانية ،والعمل على صيانتها والحفاظ
عليها من األخطار.
المعارف المسبقة المطلوبة:
محتوى المادة:
 مدخل لدراسة البيئة. القواعد القانونية المقررة لحماية البيئة.أ -على المستوى الدولي
ب -على المستوى المحلي
 الوسائل القانونية الموضوعة لحماية البيئة.عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول

اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :االدارة البيئية
الرصيد06 :
المعامل03 :
المادة:

أهداف التعليم :يرمي التكوين في مادة القانون اإلداري للبيئة إلى تزويد الطالب بالمعلومات والمعارف المتعلقة بإدارة

و تسيير البيئة حتى يكتسب في نهاية تكوينه مجموعة من المعارف والمؤهالت تتعلق بأدوات تسيير البيئة كما جاءت
في التشريع الجزائري و متطلبات اإلدارة المتكاملة للب يئة.
المعارف المسبقة المطلوبة :يفترض في المترشح معرفته المسبقة السطحية بالتنظيم الهيكلي والوظيفي للهيئات

اإلدارية  ،خالل تكوينه في ليسانس العلوم القانونية في مادة القانون اإلداري فصل التنظيم اإلداري.
محتوى المادة:

 مفهوم قانون االدارة البيئية8

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

 مصادر قانون االدارة البيئة خصائص ومبادئ القانون اإلداري للبيئة التنظيم والتسيير اإلداري للبيئة التنظيم اإلداري المركزي للبيئة التنظيم اإلداري المحلي للبيئة الهيئات و السلطات اإلدارية الخاصة النظام العام و حماية البيئة الضبط اإلداري البيئي اإلطار القانوني لسلطة الضبط اإلداري البيئي النظام العام و حماية الحواس الضبط اإلداري و المؤسسات المصنفة -الضبط اإلداري و المؤسسات الخطرة

المراجع:
 مجموع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالبيئة في الجزائر والقانون الدولي : االدارة البيئة نجم العزاوي دار المسيرة 2007 دليل المنتخب المحلي للبيئة وناس يحي دار الغرب للنشر والتوزيع 2003 ايكولوجية االدارة العامة منصور احمد منصور المنظمة العربية للعلوم اإلدارية د  .أحمد صقر عاشور  ،اإلدارة العامة  ،مدخل بيئي مقارن .دار النهضة العربية  ،بيروت ، البيئة والتنمية والحياة ،د /محسن عبد الحميد توفيق ،المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.1990 ،سنوسي خنيش  ،اإلدارة و البيئة في النظرية و التطبيق(دراسة حالة الجزائر) رسالة ماجستير ،معهد العلوم السياسية
والعالقات الدولية  .جامعة الجزائر .1997،د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة – د ارسة تأصيلية في األنظمة

الوطنية واالتفاقية  -مطابع جامعة ملك سعود  ،سنة . 1997
 -د .إبراهيم عبد العزيز شيحا مبادئ و أحكام القانون اإلداري،

النهضة العربية 1985 ،

د .رمسيس بهنام  ،نظرية التجريم في القانون الجنائي  ،معيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقاً  ،منشأة المعارف ،

 1971الدار الجامعية للطباعة و النشر.1997،

 -د .احسان علي محاسنه ،البيئة و الصحة العامة ،دار الشروق.1991 ،

 -د .عبد الغني بسيوني عبد اللـه  ،القانون اإلداري دراسة مقارنة ألسس و مبادئ القانون اإلداري و تطبيقاتها في

مصر  ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف .1991 ،

د .نور الدين هنداوي  ،الحماية الجنائية للبيئة  ،دراسة مقارنة  ،دار

 -د .فراس احمد الخرجي  ،اإلدارة البيئية  ،الطبعة األولى  ،دار كنوز المعرفة العلمية .

9

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية.2018/2017 :

 د .عبد الرزاق الباز  ،األساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث  ،د ار الفكر الجامعي .2004 ، -د .ماجد راغب الحلو  ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة  ،دار الجامعة الجديدة .2007 ،

 د .محمد عبدو إمام  ،الحق في سالمة الغذاء من التلوث في التشريعات البيئية  ،دراسة مقارنة في القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة للنشر .2004 ،

 -د .سمير حامد الجمال  ،الحماية القانونية للبيئة  ،دار النهضة العربية .2007 ،

 شبيل إسماعيل ارسالن  ،التامين من أخطار التلوث  ،دار الجامعة الجديدة .2007 ، -د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان،

.2010

-les enjeux environnementaux en Algérie Melha a. 2001
-revue des collectivités locales,n°23, publication périodique du ministère de l’intérieur.
-Michel prieur "Droit de l’environnement" 4éme édition Dalloz2001.
- Tabet-aoul mahi"Développement durable et stratégie de l’environnement" office des publications
universitaires 1998.
- Jean Philippe barde "économie et politique de l’environnement P.U.F.2éme paris 1992.
- Raphael romi, droit et administration de l’environnement, 5é édition, 2004.
’- Benoit jadot , la participation du public au processus de décision en matière d’ environnement et d
urbanisme, braybant , 2005.
-Vincent Berger, Louis-Edmond Petit, Jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, 6éme
édition ,Sirey ,1998.
- Robert Hani cotte, Le sursis à exécution, Point névralgique de la protection de l’environnement, R.D.P,
N°6 ,1995.
- Michel Courtin, Le sursis à exécution, juris-classeur administratif, 5, Fasc1094, 1999.

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول

اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :القانون الدولي للبيئة
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يتمكن الطالب من اإللمام الشامل لنطاق القانون الدولي البيئي ،والعوامل والظروف التي أدت إلى
ظهور معالمه ،وكيف تبلور وتطور لمواجهة الكوارث البيئية وتفاقم خطر التلوث.
المعارف المسبقة المطلوبة:

سبق للطالب أن تعرض للمبادئ العامة عند دراسته لمادة القانون الدولي بصفة موجزة في مرحلة الليسانس

محتوى المادة:

 -أساس نشأة القانون الدولي البيئي والتطوره

10
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.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

 مصادر القانون الدولي للبيئة-

 مجاالت تداخله مع الفروع األخرى ذات الصلة قواعد القانون الدولي للبيئة-

 المنظمات العالمية و الجهويةالمنظمات غير الحكومية

-

 المقترب الدولي التقليدي-

 المبادئ األساسية للقانون الدولي للبيئة التعاون الدولي لحماية البيئة:طريقة التقييم
 رقابة مستمرة+ امتحان
:المراجع
.2009 ، دار الجامعة الجديدة، حماية البيئة من منظور القانون الدولي، رياض صالح أبو العطا.د
. جامعة عمر المختار، القانون الدولي للبيئة، محسن فكيرين.د
- Benakezouh Chabane , Le droit des réserves foncières, OPU, Alger, 1990
- Benachenhou A, Planification et développement en algerie, imprimerie
Commerciale, Alger 1981.
- Morand-Deviller Jacqueline, Droit de l'urbanisme, 4 édition, Dalloz ,1998.
18- Morand Deviller Jacqueline, la commune l’urbanisme et le droit ,DEXIA, paris,2002.
-Binevolo Leonardo, L'histoire de l'architecture moderne, ed, Dunod, Paris
1983
- Hafiane A, Les défis à l’urbanisme: exemple de l'habitat illégal à Constantine, O. P. U
1989.
- Henri Jacquot, Droit de l’urbanisme, Dalloz 1990.
-Benakezouh Chabane, La ville d'Alger et le droit, revue idara, 2002
-Ben Djaballah S, Jeux et enjeux autour des terres constructibles, Revue idara, n°1,1999.
-Belloul Mohamed Ouidir, Loi d'orientation foncière et droit de propriété privèe, Revue
idara, n° 2, 1991.
-Consolino Daniel, Aménagement urbain et contrôle du territoire local
revue de sciences sociales, ONRS, Alger, n° 10, 1983.
 متواصل+  امتحان:طريقة التقييم

:السنة الجامعية

 قانون البيئة:عنوان الماستر

2  جامعة محمد لمين دباغين سطيف:المؤسسة
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.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة :منهجية البحث العلمي ()1

الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :إعطاء القواعد األساسية للطالب التي تمكن من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية سليمة ،من

أجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي دقيق.

المعارف المسبقة المطلوبة :قد سبق للطالب دراسة مناهج العلوم القانونية في مرحلة الليسانس ،باإلضافة إلى تمكنه
من الناحية الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.

محتوى المادة:

مناهج البحث العلمي :المنهج االستداللي ،المنهج التاريخي ،المنهج المقارن ،المنهج التحليلي ،المنهج الوصفي،

منهج دراسة حالة ،المنهج الجدلي.
المراجع:
ريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود .دليل الباحث في العلوم االجتماعية ،ترجمة د .يوسف الجباعي ،المكتبة العصرية ،لبنان.1997 ،د.محمد محمد قاسم ،المدخل الى مناهج البحث العلمي ،دار النهضة العربية ،مصر .1999

د.عبد هللا محمد الشريف .مناهج البحث العلمي ودليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية،

مصر.1996 ،

د.محمد زيان عمر ،البحث العلمي مناهجه وتقنياته ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .1983

د.كمال اليازجي ،اعداد األطروحة الجامعية ،مع تمهيد في مقومات الدراسة الجامعية ،دار الجيل ،لبنالن ،دون سنة نشر.

د.عامر مصباح ،منهجية إعداد البحوث العلمية" ،مدرسة شيكاغو" ،موفم للنشر ،الجزائر.2005 ،

د.عمار بوحوش ،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية ،منشورات  ،ENAGالجزائر.2002 ،

نصار ،أصول وفنون البحث العلمي ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،مصر.2002 ،
د.جابر جاد ّ
د.سليمان شريفي ،المنهجية في العلوم القانونية ،الطبعة األولى ،منشورات ،juris-com ،الج ازئر.2008 ،
د.يوسف المرعشلي ،أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات ،دار المعرفة ،لبنان.2003 ،

عبد القادر محمد رضوان .سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة بحث علمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1990 ،-Sophie Boutillier , Méthodologie de la thèse et du mémoire , Studyrama, 3e éd, paris 2007 .
- Michel Beaud, L'art de la thèse , Editions La Découverte 2006
-Michel KALIKA, Comment réussir sa thèse ? Donud2007

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
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.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول

اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :تقنيات التحرير االداري
الرصيد3 :
المعامل1 :
أهداف التعليم:

يستهدف التكوين في هذه المادة إعطاء القواعد األساسية التي تمكن الطالب من تحرير الوثائق والعقود اإلدارية وفقا

لقواعد منهجية سليمة بمراعاة الضوابط الشكلية والموضوعية المتعارف عليها.

كما يهدف التكوين في هذه المادة إلى تمكين الطلبة من تقنيات التحرير اإلداري سواء بالنسبة لتلك المراسالت
الموجهة للمسئولين اإلداريين ،والموظفين بجميع أصنافهم ،أو إلى المصالح الجهوية والمركزية ،أو السلطات المحلية،
أو المصالح الخارجية ،إذ أن ذلك يخضع لمنهجية دقيقة سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.

المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب دراسة منهجية البحث في العلوم القانونية بشكل عام ويهدف التكوين في

الصيغ المختلفة
هذه المادة االستمرار في التكوين وربط الجوانب المتعلقة بالمعارف النظرية بالجانب التطبيقي بتعّلم ّ
للتحرير اإلداري.
محتوى المادة:

 البيانات الشكلية في التحرير البيانات الموضوعية في التحرير منهجية التحييث -منهجية العرض

 منهجية التسبيب -تنظيم المرفقات

 أدبيات تحرير محاضر االجتماعات تحرير محاضر المخالفاتالمراجع:

-عبد القادر محمد رضوان .سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة بحث علمي ،ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر.1990 ،

-كمال آيت منصور ،رابح طاهير ،منهجية إعداد بحث علمي ،دار الهدى.2003 ،

طريقة التقييم :امتحان
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.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة :المنظمات البيئية الدولية

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم:

تمكين الطالب من معرفة القواعد االساسية التي يقوم عليها قانون البيئة خاصة المبادئ الجديدة التي تبناها المشرع.

المعارف المسبقة المطلوبة:
تناول الطالب بشكل عام المنظمات الدولية في مرحلة الليسانس.
محتوى المادة
* الجهود الدولية لحماية البيئة.
* دور المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة.
* دور األمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
* أمثلة عن المنظمات الناشطة في مجال البيئة
المراجع
* حمدي صالح االدارة البيئة ،المبادئ والممارسات العربية للتنمية البيئية ،القاهرة2003 ،
* احمد محمد حشيش ،المفهوم القانوني للبيئة  ,دار الفكر الجامعي ،االسكندرية2001.
* راتب مسعود  ،االنسان والبيئة دار الجامعة للنشر والتوزيع .2007
* وناس يحي االليات القانونية لحماية البيئة ،رسالة دكتوراه ،جامعة ابوبكر بلقايد ،الجزائر 2009
-Brun, H., Le droit du public à l’information politique : un droit

constitutionnel aux ancrages multiples, Développements récents en droit
de l’accès à l’information 2005.
-Duplessis, Y., L’accès à l’information pour un environnement sain,
Développements récents en droit de l’accès à l’information, 1992.
-SPIRY, E. "Protection de l'environnement et droit international des droits de l'homme :
de la dialectiqueà la symbiose". Revue de droit international, de sciences diplomatiques
et politiques, 1996.
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
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.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة :البيئة والتنمية المستدامة

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم :يتعرف الطالب على أن عالقة التنمية بالبيئة هي عالقة تناغم أم تصادم.
المعارف المسبقة المطلوبة:

يعتمد الطالب في دراسته لهذا المقياس الذي يعد جديد نسبيا على المعارف التي اكتسبها من خالل دراسته لدور

الجماعات المحلية في خدمة التنمية على مستوى نظرية التنظيم اإلداري
محتوى المادة :ـ

ـ مفهوم التنمية المستدامة
 نظرية حدود النمو نظريات المتعلقة بالتنمية في عالقتها بالبيئة التنمية المستدامة في التشريع المبادئ التي تقوم عليها التنمية المستديمة التنمية المستدامة وادماج البيئة في القرارات واالستراتيجيات الحكومية الحفاظ على التراث المشترك حقوق االنسان والتنمية المستدامة -المنظمات الدولية للبيئة

المراجع:
 البيئة ومشكالتها  -رشيد الحمد ومحمد سعيد صابريني – عالم المعرفة العام 1979 مستقبلنا المشترك – تقرير خبراء البيئة والتنمية  -برنامج االمم المتحدة للبيئة 1978 جورج ريجدا ،تعريب ومراجعة محمد توفيق البلقيني وإبراهيم محمد مهدي ،مبادئ إدارة الخطر والتأمين ،دارالمريخ ،السعودية ،سنة .2006
 د .محسن عبد الحميد توفيق ،البيئة والتنمية والحياة ، ،المنطمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.1990 ، منصور مجاجي الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر  ،الملتقى الوطني القتصاد البيئة و التنمية المستدامةيومي 07، 06و، 2006 08المركز الجامعي المدية.
 خالد مصطفى قاسم  ،إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،.2008
 دوجالس موسشيت  ،مبادئ التنمية المستدامة  ،الطبعة األولى  ،الدار الدولية لالستثما رات الثقافية  ،القاهرة ،.2000
 عارف :محمد كامل ،اللجنة العالمية للبيئة والتنمية -ترجمة( -مستقبلنا المشرك) عالم المعرفة في كويت ،عام.1989
15
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

Rajaa, Mohammed , Les dynamiques territoriales d'un développement régional durable
Revue marocaine d'administration locale et de développement, n° 84-85, 2009.
طريقة التقييم :امتحان
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :األول
اسم الوحدة :وحدات التعليم األفقية
اسم المادة :لغة أجنبية (انجليزية)1

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم:
تمكن الطالب من معرفة أهم المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية ،ولبعض القواعد األساسية لتمكينه من
اإلطالع على المراجع األجنبية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
قد سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في مرحلة الليسانس
محتوى المادة:
 مبادئ لغوية أصول الترجمة مصطلحات قانونية خاصة لها عالقة بالبيئةالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
طريقة التقييم:امتحان
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني

اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :الضبط االداري البيئي
الرصيد06 :
المعامل03 :

أهداف التعليم :يتمكن الطالب من اإللمام الشامل بالقوانين المنظمة لمجال حماية البيئة على المستوى الداخلي،
والهيئات الموكل إليها حماية البيئة على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي.

المعارف المسبقة المطلوبة :سبق للطالب أن تناول الضبط االداري بمفهومه العام في مرحلة الليسانس.
محتوى المادة:
 نشأة وتطور الضبط البيئي في الجزائر16
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

 تمييز الضبط البيئي عن الضبط االداري أساليب الضبط البيئي هيئات وآليات الضبط البيئي في الجزائرأ -على المستوى المركزي.
ب -على المستوى المحلي
المراجع:
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
 إحسان علي محاسنة ،البيئة والصحة العامة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،الطبعة األولى،.1992
 أحمد صقر عاشور ،االدارة العامة مدخل بيئي مقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1989 ، حميد جميلة ،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه ،دار الخلدونية ،الجزائر.2011 ،  -د .جعفرررب ارررد سر ر  ،الق ــانون ال ــدولي لحق ــوق اإلنس ــان ، ،د ارس ــات ف ــي الق ــانون ال ــدولي وف ــي الش ـريعةاإلسالمية ،دار الكتاب اللبناني ،القاهرة .2000

 حمدي صالح االدارة البيئة ،المبادئ والممارسات العربية للتنمية البيئية ،القاهرة2003 ، احمد محمد حشيش ،المفهوم القانوني للبيئة  ,دار الفكر الجامعي ،االسكندرية2001. -راتب مسعود  ،االنسان والبيئة دار الجامعة للنشر والتوزيع .2007

 -وناس يحي االليات القانونية لحماية البيئة ،رسالة دكتوراه ،جامعة ابوبكر بلقايد ،الجزائر .2009

 -سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري "دراسة مقارنة"  ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1979 ،

 -عادل أبو الخير،الضبط اإلداري وحدوده ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة األولى.1995،

 نواف كنعان  ،دور الضبط اإلداري في حماية البيئة ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،المجلدالثالث،العدد  ،01فبراير.2006
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني

اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :قانون البيئة والعمران
الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يفترض بالطالب أن يتعرف على حدود صالحيات السلطة اإلدارية والقضائية والقيود الواردة
على عملها.
المعارف المسبقة المطلوبة سبق وأن درس الطالب القانون اإلداري و النشاط اإلداري في مرحلة اللسانس.
محتوى المادة:

* مفهوم اإلضرار البيئية و تطبيقاتها
* عناصر البيئة و أنواعها
17
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

* عناصر التلوث البيئي و تطبيقاته
* طبيعة األضرار الناتجة عن التلوث البيئي

نشأة وتطور فكرة المسؤولية عن األضرار البيئية

*

* مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ وتطبيقاتها في المجال – البيئي

* مسؤولية اإلدارة دون خطأ( على أساس المخاطر) وتطبيقاتها في المجال البيئي
التغطية التأمينية لألضرار البيئية

*

* تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية

* دعوى التعويض اإلدارية بسبب األضرار البيئية
المراجع:
 بعلي محمد الصغير ،قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر.2004 ، سرياك لحسن ،المهام التقليدية للجماعات المحلية ،موفم للنشر ،الجزائر.1998 ،ـ سعودي محمد العربي ،المؤسسات المركزية والمحلية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2006 ،
ـ شيهوب مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م،ج ،الجزائر.1986 ،
 لباد ناصر ،القانون اإلداري ،د ،م،ج ،الجزائر.2001 ، أودية مياسة ،الفعالية اإلدارية في اإلدارة المحلية الجزائرية ،مذكرة ماجستير ،الجزائر.2008 ، شيهوب مسعود( ،اختصاصات الهيئات التنفيذيـة للجماعـات المحليـة) ،مجلـة الفكـر البرلمـاني ،العـدد  ،2مـارس،.2003
 أحمد صقر عاشور ،اإلدارة العامة ،مدخل بيئي مقارن.دار النهضة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى.1979
-Frier Pierre Laurent, Précis de droit administratif, Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006.
-Michel prieur "Droit de l’environnement" 4éme édition Dalloz2001.
- Tabet-aoul mahi"Développement durable et stratégie de l’environnement" office des
publications universitaires 1998.
- Jean Philippe barde "économie et politique de l’environnement P.U.F.2éme paris 1992.
- Raphael romi, droit et administration de l’environnement, 5é édition, 2004.
’- Benoit jadot , la participation du public au processus de décision en matière d
environnement et d’ urbanisme, braybant , 2005.
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل

18

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :القانون الجنائي للبيئة

الرصيد06 :
المعامل03 :
المادة:

أهداف التعليم:الغرض من تدريس المادة هو تعميق المعارف القانونية لدى الطالب في مجال الحماية الجنائية للبيئة

خاصة و أن تدخل قانون العقوبات لحماية البيئة ليس أم ار جديدا بل عرفه القانون الجنائي التقليدي في بعض
أحكامه .غير أن النظرة إلى البيئة قد تغيرت تماما في الوقت الراهن ألن تلوث البيئة وأبعاده الخطيرة لم تطرح بحدة

إال مع تقدم التكنولوجيا التي كشفت عن معدالت التلوث ومدى خطورتها على صحة اإلنسان والحيوانات وحتى
النبتات ،و الهدف من هذه الدراسة تمكين الطالب من معرفة القواعد القانونية الردعية واآلمرة لحماية البيئة من

التلوث ،و البحث في مدى إمكانية توفير الحماية الجنائية عن طريق تجريم بعض السلوكيات و تفعيل النصوص
الصادرة عن و ازرة البيئة لغرض توفير الحماية.

المعارف المسبقة المطلوبة:

امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون وتحليل نصوصه وهو ما يتوفر في حاملي شهادة

الليسانس في القانون تخصص قانون عام ،إذ سبق للطالب دراسة القانون الجنائي العام.
محتوى المادة:

 األحكام العامة للجريمة البيئية -تعريف الجريمة البيئية

 خصائص الجريمة البيئية* أركان الجريمة البيئية
أركان الجريمة البيئية الداخلية
أركان الجريمة الدولية للبيئة
* المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم البيئة
المسؤولية الجنائية الداخلية
المسؤولية الجنائية الدولية
* الج ازء الجنائي
 سلطات الضبط القضائي طبيعة إجراءات الدعوى العمومية في الجرائم البيئية19
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

 الجزاء الجنائي الدوليالمراجع:

 د .سلوى توفيق بكبير ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ، -د .نور الدين هنداوي ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1985 ،

 -د .محمد حسين عبد القوي ،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،دار النسر الذهبي ،القاهرة.2002 ،

 د .هدى حامد قشقوش التلوث باإلشعاع النووي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1996 ، -د .معوض عبد التواب ،جرائم التلوث ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.1986 ،

 د .محمد حسين عبد القوي ،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،النسر الذهبي ،القاهرة.2002 ، د .نور الدين هنداوي ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1985 ، -د .سلوى توفيق بكير ،الحماية الجنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2001 ،

 د .جميل عبد الباقي الصغير ،الحماية الجنائية للبيئة ضد التلوث السمعي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ، د .حامد قشقوش التلوث باإلشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1996 ، د.معوض عبد التواب  ،جرائم التلوث دار المعارف ،اإلسكندرية.1986 ،عنوان الماستر :قانون البيئة السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة :منهجية البحث العلمي ()2

الرصيد06 :
المعامل02 :
أهداف التعليم :إعطاء القواعد األساسية للطالب التي تمكن من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية سليمة ،من
أجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي دقيق.

المعارف المسبقة المطلوبة :قد سبق للطالب دراسة مناهج العلوم القانونية في مرحلة الليسانس ،باإلضافة إلى تمكنه
من الناحية الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.

محتوى المادة:

المحور االول :مفهوم البحث العلمي

– مفهوم البحث العلمي ،أنواع البحوث العلمية ،خصائص البحث العلمي

المحور الثاني :مراحل إعداد البحث العلمي

– مرحلة اختيار الموضوع ،مرحلة جمع المعلومات ،منهج التقسيم والتبويب ،مرحلة الكتابة والتحرير ،مرحلة وضع البحث في شكله

األخير
المراجع:
ريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود .دليل الباحث في العلوم االجتماعية ،ترجمة د .يوسف الجباعي ،المكتبة العصرية ،لبنان.1997 ،20
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

د.محمد محمد قاسم ،المدخل الى مناهج البحث العلمي ،دار النهضة العربية ،مصر .1999
د.عبد هللا محمد الشريف .مناهج البحث العلمي ودليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية،

مصر.1996 ،

د.محمد زيان عمر ،البحث العلمي مناهجه وتقنياته ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .1983

د.كمال اليازجي ،اعداد األطروحة الجامعية ،مع تمهيد في مقومات الدراسة الجامعية ،دار الجيل ،لبنالن ،دون سنة نشر.

د.عامر مصباح ،منهجية إعداد البحوث العلمية" ،مدرسة شيكاغو" ،موفم للنشر ،الجزائر.2005 ،

د.عمار بوحوش ،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية ،منشورات  ،ENAGالجزائر.2002 ،

نصار ،أصول وفنون البحث العلمي ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،مصر.2002 ،
د.جابر جاد ّ
د.سليمان شريفي ،المنهجية في العلوم القانونية ،الطبعة األولى ،منشورات ،juris-com ،الجزائر.2008 ،
د.يوسف المرعشلي ،أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات ،دار المعرفة ،لبنان.2003 ،

عبد القادر محمد رضوان .سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة بحث علمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1990 ،-Sophie Boutillier , Méthodologie de la thèse et du mémoire , Studyrama, 3e éd, paris 2007 .
- Michel Beaud, L'art de la thèse , Editions La Découverte 2006
-Michel KALIKA, Comment réussir sa thèse ? Donud2007

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01تكنولوجيات االعالم واالتصال

الرصيد03 :
المعامل02 :
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:
المحور األول :مفاهيم ومظاهر
 -1مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة
 -2ظاهرة انفجار المعلومات

المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد

 -1تكنولوجيا االتصال الالسلكي
 -2تكنولوجيا االتصال السلكي (االتصال الكابلي واأللياف الضوئية)

المحور الثالث :بعض تطبيقاتها الحديثة

 -1تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها
21
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السنة الجامعية:

 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية
 -4تكنولوجيا الميكروفون

 -5تكنولوجيا البث التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة

 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التلتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت
 -8تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني

 -9تكنولوجيا الحاسوب اللوحي (اللوح اإللكتروني)

خاتمة :بعض آفاق تطورها
المراجع:
 إياد شاكر البكري :تقنيات االتصال بين زمنين ،عمان ،دار الشروق للنشر.2003 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية.1997 ، دليو فضيل :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (بعض تطبيقاتها التقنية)،الجزائر ،دار هومة.2014 ، فاروق سيد حسين :الكوابل ،األوساط التراسلية واأللياف الضوئية ،بيروت ،دار الراتب الجامعية.1990 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكاديمية.2001 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجيا الوسائل المرئية ،األردن ،دار وائل للنشر.2010 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة :التهيئة العمرانية ومخطط المدن

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم:
يكتسب الطالب من خالل هذه المادة الطرق التقنية و المادية و القانونية للتهيئة العمرانية و تخطيط المدن
المعارف المسبقة المطلوبة:
امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون اإلداري ،وهذا ما يتوفر في حاملي ليسانس قانون من
خالل دراستهم لموضوع المرفق العمومي و الضبط اإلداري.
محتوى المادة:
*

الخطة الشاملة للمدينة و اإلقليم
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السنة الجامعية:

*

أنواع الخطط المكانية للتجمعات العمرانية

*

نماذج و نظريات التنمية عبر الزمن

*

المدن الجديدة

*

تخطيط األقاليم الحضرية

المراجع:
(كتب ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ)
جبار عبد المجيد ،التنظيم الالمركزي للمدينة الكبيرة :المدينة الكبيرة في البلدية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةواالقتصادية والسياسية ،العدد .1998 ،03

-القانون  25-90المؤرخ في  1990-11-18المتعلق بالتوجيه العقاري ،ج ،ر .49،والقانون  29-90المؤرخ في

 1990/12/01المتعلق بالتهيئة والتعمير ،ج ،ر52.

 -قانون  30-90المؤرخ في 1990/12/01المتعلق باألمالك الوطنيـة ،ج ،ر .52،والمرسوم التنفيـذي 455-91

المؤرخ في  1991/11/23المتعلق بجرد األمالك الوطنية ،ج ،ر.60.

 -المرسوم التشريعي رقم  07-94المؤرخ في  1994/05/18المتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة

المهندس المعماري ،ج ر.32.
 الفاضل خمار ،الجرائم الواقعة على العقار ،دار هومة ،الجزائر ،الطبعة الثانية2006 ، -حمدي باشا عمر :حماية الملكية العقارية الخاصة .دار هومة ،الجزائر :طبعة .2004

-المستشار عبد الحفيظ بن عبيدة :إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية( في التشريع الجزائري ).دار

هومة ،الجزائر2004،

 -نصر الدين هنوني :الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية :

الج ازئر طبعة2001

 -منصوري نورة  ،قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجئائري  ،دار الذدى للطباعة و النشر و التوزيع  ،عين

مليلة الجئائر.2010،

 عجة الجياللي ،أزمة العقار الفالحي و مقترحات تسويتها – دار الخلدونية  ،الجزائر*
*

البشير التيجاني  ،التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر ،د م ج سنة2000

خالد محمد مصطفى عزب  ،التخطيط و عمارة المدن االسالمية  ،و ا ش ا  ،قطر سنة1997

-خلف هللا حسن محمد اللبان  ،البيئة و التخطيط العمراني  ،بيروت سنة1999

 -مزياني فريدة ؛ دورالعقارفي التنمية المحلية ،مقالة منشورة بمجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد 06؛ جامعة ورقلة،

جانفي .2012

- Benakezouh Chabane , Le droit des réserves foncières, OPU, Alger, 1990
- Benachenhou A, Planification et développement en algerie, imprimerie
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

Commerciale, Alger 1981.
- Morand-Deviller Jacqueline, Droit de l'urbanisme, 4 édition, Dalloz ,1998.
18- Morand Deviller Jacqueline, la commune l’urbanisme et le droit ,DEXIA, paris,2002.
-Binevolo Leonardo, L'histoire de l'architecture moderne, ed, Dunod, Paris
1983
- Hafiane A, Les défis à l’urbanisme: exemple de l'habitat illégal à Constantine, O. P. U
1989.
- Henri Jacquot, Droit de l’urbanisme, Dalloz 1990.
-Benakezouh Chabane, La ville d'Alger et le droit, revue idara, 2002
-Ben Djaballah S, Jeux et enjeux autour des terres constructibles, Revue idara, n°1,1999.
-Belloul Mohamed Ouidir, Loi d'orientation foncière et droit de propriété privèe, Revue
idara, n° 2, 1991.
-Consolino Daniel, Aménagement urbain et contrôle du territoire local
revue de sciences sociales, ONRS, Alger, n° 10, 1983.
طريقة التقييم :امتحان
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة :حماية البيئة البحرية

الرصيد01 :
المعامل01 :
يــتمكن الطالــب بعــد د ارســته لهــذه المــادة أن يتحصــل علــى معــارف تتعلــق بالحمايــة القانونيــة للبحــار مــن التلــوث وكــذا
النظام القانوني للمياه العذبة في التشريع الجزائري.
المعارف المسبقة المطلوبة:
امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون الـدولي خاصة أن أكثرية المصادر التشـريعية لقـانون البيئـة
اتفاقيات دولية والمصادر الموضوعية هي قرارات مؤتمرات ومنظمات دولية فضال عن مبادئ دولية.
وهو ما يتوفر في حاملي شهادة الليسانس في القانون ،إذ سبق للطالب دراسة قانون المجتمع الدولي و القانون
الدولي.
محتوى المادة:
تتناول هذه المادة دراسة:

 -1الجهود الدولية في مجال حماية البيئة البحرية من خالل:

 التعريف البيئة البحرية24
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

 أهمية البيئة البحرية األهمية االستراتيجية للبيئة البحرية -للموارد الحية والغير حية

 -2حماية البيئة البحرية من التلوث
 -التلوث الصادر من السفن

 التلوث بفعل الصناعة المنجزة في البحار التلوث بفعل الجزر الصناعية -التلوث بفعل النفايات النووية

 -الجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية

 المسؤولية الدولية عن التلوث البحريالمراجع:
 -د .صالح عطيـة سـليمان ،أحكـام القـانون الـدولي فـي تـأمين البيئـة البحريـة ضـد التلـوث ،رسـالة دكتـوراه ،جامعـة

القاهرة،

 -د .اســكندري أحمــد ،أحكــام حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث فــي ضــوء القــانون الـدولي العــام ،رســالة دكتــوراه،

جامعة الجزائر.

-محم ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ــيد ألفق ـ ـ ـ ــي  ،المس ـ ـ ـ ــؤولية المدني ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن أض ـ ـ ـ ـرار التل ـ ـ ـ ــوث البح ـ ـ ـ ــري بالزي ـ ـ ـ ــت ،دار المطبوع ـ ـ ـ ــات

الجامعية،االسكندرية 2000،

 -د .محمد السيد أحمد الفقي ،المسؤولية المدنية عن التلوث البحري بالزيت ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.

 د .نادر محمد إبراهيم ،االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتية ،رسالةدكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.

 د .محمد البزاز  ،كتاب حماية البيئة البحرية -منشأة المعارف -االسكندرية.2006--BALLENEGGER Jacques, "La pollution en droit international", Librairie DROZ,
Genève 1975.
-BRACONNOT J.C. et ROUX T., "L'homme et la pollution des mers", Ed.
PAYOT,1974.
-CHEBLI Liamine. Les aspects juridiques des problèmes actuels de pollution en
Méditerranée, Thèse de Doctorat de 30 cycle, Mai 1977, Montpellier.
-DESPAX Michel, "La pollution des eaux et ses problèmes juridiques", Librairie
Techniques 1968.
-DOCUMENTATION FRANÇAISE, La lutte internationale contre la pollution des eaux
marines, Notes et Etudes documentaires.
-DOCUMENTATION FRANÇAISE, Pour une politique de lutte contre la pollution des
mers, Rapport du groupe interministériel des problèmes de pollution de la mer, Coll.
Environnement, 1973.
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

-DUPUY P.M., "La responsabilité internationale des Etats pour les dommages d'origine
technologique et industrielle", ed. Pédone, 1976.
-DUPUY R.J., "L'Océan partagé", Ed. Pédone, 1979.
-DUTHEIL de la ROCHERE Jacqueline, "Les réactions de I'O.M.C. au désastre de
I'Aboco Cadiz", A.F.D.I. 1978.
-ESCAFIT J.L., Le Droit International applicable aux pollutions de la mer, Mémoire
D.E.S., Montpellier septembre 1970.
-FRESIA Alain, Les particularismes juridiques de la Méditerranée, Thèse de Doctorat
d'Etat en
Droit, Juillet 1977.
-JEANNEL A.M., "La protection internationale de l'environnement marin", Doctorat
d'Etat en
Droit, NICE, 1976.
طريقة التقييم:امتحان  +متواصل

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم األفقية
اسم المادة :لغة أجنبية (انجليزية)2

الرصيد01 :
المعامل01 :
المادة :

أهداف التعليم :تمكن الطالب من معرفة أهم المصطلحات القانونية باللغة االنجليزية ،ولبعض القواعد األساسية
لتمكينه من اإلطالع على المراجع األجنبية.
المعارف المسبقة المطلوبة:

قد سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في مرحلة الليسانس

محتوى المادة:

محتوى المادة مرتبط بالمقاييس التي يدرسها الطالب في السداسي حيث يركز األستاذ على المصطلحات

القانونية و ترجمة النصوص ذات الصلة بتلك المقاييس.
المراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
طريقة التقييم:امتحان
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عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :المسؤولية عن الضرر البيئي

الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يفترض بالطالب أن يتعرف على حدود صالحيات السلطة اإلدارية والقضائية والقيود الواردة على
عملها.
المعارف المسبقة المطلوبة سبق وأن درس الطالب القانون اإلداري و النشاط اإلداري في مرحلة اللسانس.
محتوى المادة:

* مفهوم اإلض ارر البيئية و تطبيقاتها
* عناصر البيئة و أنواعها

* عناصر التلوث البيئي و تطبيقاته

* طبيعة األضرار الناتجة عن التلوث البيئي
*

نشأة وتطور فكرة المسؤولية عن األضرار البيئية

* مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ وتطبيقاتها في المجال – البيئي

* مسؤولية اإلدارة دون خطأ( على أساس المخاطر) وتطبيقاتها في المجال البيئي
*

التغطية التأمينية لألضرار البيئية

* تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية

* دعوى التعويض اإلدارية بسبب األضرار البيئية
المراجع:
 بعلي محمد الصغير ،قانون اإلدارة المحلية الجزائرية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر.2004 ، سرياك لحسن ،المهام التقليدية للجماعات المحلية ،موفم للنشر ،الجزائر.1998 ،ـ سعودي محمد العربي ،المؤسسات المركزية والمحلية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2006 ،
ـ شيهوب مسعود ،أسس اإلدارة المحلية ،د ،م،ج ،الجزائر.1986 ،
 لباد ناصر ،القانون اإلداري ،د ،م،ج ،الجزائر.2001 ، أودية مياسة ،الفعالية اإلدارية في اإلدارة المحلية الجزائرية ،مذكرة ماجستير ،الجزائر.2008 ، شيهوب مسعود( ،اختصاصات الهيئات التنفيذيـة للجماعـات المحليـة) ،مجلـة الفكـر البرلمـاني ،العـدد  ،2مـارس،.2003
 أحمد صقر عاشور ،اإلدارة العامة ،مدخل بيئي مقارن.دار النهضة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى.1979
-Frier Pierre Laurent, Précis de droit administratif, Montchrestien, 4éditions, Paris, 2006.

27

المؤسسة :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

.2018/2017

عنوان الماستر :قانون البيئة

السنة الجامعية:

-Michel prieur "Droit de l’environnement" 4éme édition Dalloz2001.
- Tabet-aoul mahi"Développement durable et stratégie de l’environnement" office des
publications universitaires 1998.
- Jean Philippe barde "économie et politique de l’environnement P.U.F.2éme paris 1992.
- Raphael romi, droit et administration de l’environnement, 5é édition, 2004.
’- Benoit jadot , la participation du public au processus de décision en matière d
environnement et d’ urbanisme, braybant , 2005.
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
محتوى المادة:
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :العقار االستثماري

الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم :يتعرف الطالب على كل ما يتعلق وضعية العقار الموجه لالستثمار ،وكيفية تدخل الدولة في هذا
المجال ،ومساهمة العقار في توجيه االستثمار.
المعارف المسبقة المطلوبة:
تعرف الطالب خالل الليسانس على المؤسسات المالية في دراسته لقانون المالية العامة.
محتوى المادة:

 -مفهوم العقار االستثماري.

 طبيعة العقارات الموجهة لالستثمار. وظيفة الدولة في منح االمتياز للمشاريع االستثمارية. -تقييم وضعية العقار الموجه لالستثمار.

المراجع( :كتب ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ)
 سعيد عبد القادر عثمان  ،النظم الضريبية  :مدخل تحليلي مقارن  ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2000 ، محمد عباس محرزي ،اقتصاديات المالية العامة ،النفقات العامة -اإليرادات العامة -الميزانية العامة للدولة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2003 .
 لعيبي هاتو خلف ،محاسبة التلوث البيئي ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،بغداد_ 2009 -محمد عادل عياض ،دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في المؤسسة ،مجلة الباحث ،العدد2010،

منية براهم يوسفي ،العالمة البيئية في العالقات بين التجارة و البيئة ،التجربة التونسية خطوات نحو االستدامة،اجتماع الخبراء_ العرب حول العالقات بين التجارة و البيئة ،الجامعة العربية ،القاهرة ،نوفمبر2007
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السنة الجامعية:

. 1975 ، لبنان، دار الشروق،"" اقتصاد حماية البيئة، محمد عبد البديع. 1986 ، الكويت، مكتبة الفالح،"" البيئة ومشكالتها، رشيد الحمد-

1986 قطر، جامعة قطر،"" اإلنسان ومشكالت البيئة، سعيد محمد الحفار وزارة الزراعااااة واإلصاااااال الزراعاااااي،االيتيااااااد البيئااااي والتنمياااااة المساااااتدامة،  دوناااااتو روماااااانو. د.2003، سوريا، المركز الوطني للسياسات الزراعية،
 الاادار الجامعيااة، ايتياااديات المااوارد والبيئااة، رمضااان محمااد مقلااد و عفاااف عبااد العزيااز.2004 ،اإلسكندرية
.1998 ، القاهرة، مير، الطبعة األولى، االيتياد والبيئة، محمد على سيد- Maljean-Dubois S., L'outil économique en droit international de l'environnement : Doc.
fr., Paris, 2002.
- Jean-philippe BARDE, économie et politique de l'environnement, PUF, 2° édition,
Paris, 1992
- Mohamed KAHLOULA, La relative autonomie des APC en Matière de protection de
L’environnement, Idara, volume 5, numéro 1, 1995.
- Nicoletti. G et OLIVIER, MARTIN. J, effets globaux de l’écotaxe européenne, Revue
économique n° 3, mai 1994.
- O. SEFIANE, les incohérences du régime juridique de protection de l'environnement.
L'exemple de la mise en œuvre du principe pollueur payeur, RASJEP, n° 1- 1998.
- Philipe BOUDUIN, La prise en compte des externalités environnementales, in
Problèmes
économiques n° 2451 du 20 Décembre 1995.
- Jacque J.-P., « La prise en considération de la protection de l’environnement dans les
instruments existants », in P. Kromarek (dir.), Environnement et droits de l’homme, Paris,
Unesco, 1987.
- Olivier Beaumais et Mireille Chiroleu-Assouline, Économie de l'environnement, Amphi Bréal, 2002
-Gilles Rotillon, L'économie des ressources naturelles, Repères La Découverte, 2005
-Annie Vallée, L'économie de l'environnement, Points Le Seuil, 2002
-Nicoletti. G et OLIVIER, MARTIN. J, effets globaux de l’écotaxe européenne, Revue
économique n° 3, mai 1994.
- O.C.D.E, L’influence des écotaxes sur les échanges inter nationaux, Problème
économiques, n° 2474 du 29 mai 1996,
- O.C.D.E, Problèmes d’économie de l’environnement, compte rendu du séminaire tenu à
l’OCDE, de l’été 1971, publication de l’OCDE, Paris, 1972.
 متواصل+  امتحان:طريقة التقييم

:السنة الجامعية
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عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األساسية
اسم المادة :تسيير المخاطر الكبرى

الرصيد06 :
المعامل03 :

أهداف التعليم :يتعرف الطالب على مختلف النصوص القانونية التي تنظم و تحكم تسيير المخاطر الكبرى
المعارف المسبقة المطلوبة:

لم يسبق للطالب دراسة هذا المجال
محتوى المادة:

* مفهوم األخطار البيئية الكبرى في القانون

* الوسائل القانونية للوقاية من األخطار الطبيعية الكبرى
* الوسائل القانونية للوقاية من المخاطر التكنولوجية
* تسيير الكوارث و التخطيط للنجدة و التدخالت

* اإلعالم و التكوين في مجال الوقاية من األخطار الكبرى
* التأمين على المخاطر الكبرى
المراجع:
 فاطمـة الزهـراء زرواط  ،إشـكالية تسـير النفايـات و أثرهـا علـى التـوازن االقتصـادي والبيئـي  ،أطروحـة دكتـوا ره فـيالعلوم االقتصادية ،فرع القياس اإلقتصادي ،جامعة الجزاءر .2005
-Eric NAIM- GESBERT, les dimensions scientifiques de droit de l'environnement,
contribution à l'étude des rapports de la science et du droit, Vub presse, Bruxelles,
1999.
- Françoise BULLODOT et Michèle BESSON, environnement, urbanisme, cadre de vie.
Editions, Montchrestien, Paris, 1979
Sanson C. ; Touret T , Prévention des risques naturels 7ème édition, avril 2010
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
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السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم المنهجية
اسم المادة  :01تقنيات إعداد البحوث والمذكرات

الرصيد06 :
المعامل03 :
أهداف التعليم:
 االطالع على مختلف التقنيات التي تسمح بانجاز مذكرة أو علمية  ،شكال و مضمونا. -التركيز على تقنيات البحث و مختلف طرق استعمالها .

 اإلعداد لمذكرة التخرج ،الخالية من الهفوات واألخطاء المنهجية التي ال تليق بطالب الدراسات العلياالمعارف المسبقة المطلوبة :
يجب على الطالب أن يكون قد تلقى تكوينا في منهجية البحث في العلوم القانونية وكل ما يتعلق بتقنيات البحث
العلمي.
محتوى المادة
 المذكرة وعناصر نجاحها (مفهوم مذكرة نهاية الدراسة ،دعائم الرسالة الناجحة) المراحل التي تسبق الكتابة ( اختيار المشرف ،انتقاء عنوان المذكرة ،المسح المعرفي) كيفية إعداد مشروع ابتدائي للمذكرة كتابة المذكرة من حيث الشكل كتابة المذكرة من حيث المتن التقنيات المستعملة في كتابة المذكرة (االقتباس ،التهميش ومختلف مدارسه ،التبويب) كيف نوثق المراجع والمصادر -عناصر مناقشة الرسالة
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السنة الجامعية:

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدة التعليم المنهجية
اسم المادة :تقنيات اإلعالم واالتصال
الرصيد3 :
المعامل1 :

أهداف التعليم:
إن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ذلك
لما لهذه األخيرة من خصائص متميزة عن وسائل االتصال التقليدية .فتكنولوجيا اإلعالم واالتصال واسعة االنتشار
تتخطى بذلك الحدود الجغرافية و السياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم  ،كما أنها تمتاز بكثرة و تنوع
المعلومات و البرامج التثقيفية والتعليمية لمختلف شرائح البشر المتاحة في أي مكان و زمان و بتكلفة منخفضة.
فهي تعد إذا مصدر هاما للمعلومات سواء لألشخاص أو المؤسسات بمختلف أنواعها  ،كما أنها تلعب دورا هاما في
تنمية العنصر البشري من خالل البرامج التي تعرض من خاللها كبرامج التدريب و برامج التعليم و غيرها.
لهذا يكون من الضروري االهتمام بهذه التكنولوجيا وتطوير استخدامها بشكل فعال ،مع تدريب وتعليم الطلبة
على استعمالها ،و توعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور.

المعارف المسبقة المطلوبة :
 -اإلعالم اآللي

محتوى المادة:
 ماهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. أقسام وأنواع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -آثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على التنمية .

طريقة التقييم:
مراقبة مستمرة +امتحان نهائي

المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة  :01البيئة و حقوق اإلنسان

الرصيد01 :
المعامل01 :

أهداف التعليم :يفترض أن يعرف الطالب مختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدساتير والقوانين الوطنية
وفي مختلف االتفاقيات الدولية .يطلع على مدى كفالة الدولة والمجتمع الدولي للحقوق والحريات
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السنة الجامعية:

:محتوى المادة

* البيئة وحقوق اإلنسان عنصري التنمية المستدامة
* حق اإلنسان في البيئة

)  قضائيا،  تشريعيا، * التكريس القانوني (دستوريا
. * الحق في البيئة بين الحق الفردي والجماعي

. * الحق في البيئة بين الحق الشخصي والحق الموضوعي
 المقترب البيئي لحقوق اإلنسان المقترب الحقي-

 مقترب الحقوق األساسية-

)...  المقترب البيئي،  المقتربات األخرى غير القانونية (المقترب التنموي حماية البيئة وتعزيز حماية الحق-

. التهديدات البيئية وآثارها على الحق المنظور اإلسالمي للبيئة المنظور اإلسالمي للبيئة) الخ...  مواقع انترنيت، مطبوعات،  ( كتب:المراجع

 دراسة مقارنة في القانون، الحق في سالمة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة-

. 2003،  للنشر،  دار الجامعة الجديدة، اإلداري

 وثيقة األمم، بخصوص حقوق اإلنسان والبيئة، التقريرالنهائي للجنة حقوق اإلنسان، فاطمة زهرة قسنطيني-

.1994، المتحدة

-Ahanhanzo M.G. «La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Organisation de l’Unité
Africaine)». Droit et libertés à la fin du XXe siècle. Influence des données économiques et
technologiques – Etudes offertes à C.-A. Colliard. Paris, 1984.
-Boukrif H. «La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : un organe judiciaire au service
des droits de l’homme et des peuples en Afrique». Revue africaine de droit international et comparé.
Volume 10, 1998.
-Ouguergouz F. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:une approche juridique des
droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993.
-FRUMER (P.), « Protection de l’environnement et droits procéduraux de l’homme : des relations
tumultueuses ? », Rev. Trim.dr.h., 1998.
-MORAND-DEVILLER (J.), « La Constitution et l’environnement », Les Cahiers du Conseil
constitutionnel, n° 15, 2003.
-LE LOUARN (P.), « Le principe de participation et le droit de l’environnement », Droit de

l’environnement n°90, juillet/ août 2001.
 تقييم متواصل:طريقة التقييم

:السنة الجامعية
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عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم اإلستكشافية
اسم المادة  :01حماية الطبيعة والتراث الثقافي

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف التعليم :يتمكن الطالب بعد دراسته لهذه المادة أن يتحصل على معارف تتعلق باألحكام الخاصة لحماية
الطبيعية والتراث الثقافي.
المعارف المسبقة المطلوبة:
محتوى المادة:
أوال -األحكام القانونية الخاصة بحماية الطبيعة
-

الثروات حيوانية و النباتية

 المناطق الطبيعية (الغابات  ،الحظائر الوطنية  ،المحميات الطبيعية)ثانيا -األحكام القانونية الخاصة بحماية التراث الثقافي
-

تعريف الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية

-

المعالم و المواقع األثرية و الحظائر الثقافية

-

القطاعات المحفوظة

 اآلثار و الحفريات الوسائل القانونية لحماية التراث الثقافي الوسائل المؤسساتية واالقتصادية لحماية التراث الثقافيالمراجع ( :كتب  ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
 ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية .2007، الحديثي صالح ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة  ،رسالة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بغداد.1997 ، سالمة أحمد عبد الكريم ،قانون حماية البيئة " دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية" ،جامعة الملكسعود ،الرياض ،عام .1997
 المقدادي كاظم ،مشكالت البيئة المعاصرة ،مطبوعات االكاديمية العربية المفتوحة ،عام .2007 محمد يوسف القرضاوي ،الركائز األساسية لرعاية البيئة في اإلسالم.2010 ،- Jean-Benoit BLAYON, l'urbanisme et la des sites protection, la sauvegarde du patrimoine
architectural urbain, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris. 1979.
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- la planète terre entre nos mains, conférence des nations unies sur l'environnement et le développement
de Rio de janeiro- juin 1992, guide pour la mise en œuvre des engagements du sommet planète terre. La
documentation française, paris-1994.
- M'hamed REBAH, l'écologie oubliée, problèmes d'environnement en Algérie à la veille de l'an 2000,
Édition Marinoor, Algérie.
- Jehan de MALAFOSSE, la protection de la faune et de la flore et la chasse, R.F.D.A, 6 (6), novdec.,1990.
- Laurence CHAHBANNE-PUOZYNIN & François BAVOILLOT, La remise en état des sites pollués,
droit de l'environnement, n° 48, mai 1997.
- Marie- José LITTMAN, le droit pénal, in l'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement,
l'harmattan,1989.

طريقة التقييم :تقييم متواصل
عنوان الماستر :قانون البيئة
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :وحدات التعليم األفقية
اسم المادة :مصطلحات قانونية

الرصيد01 :
المعامل01 :
أهداف تعليم المادة :تمكن الطالب من معرفة أهم المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية ،ولبعض القواعد األساسية
لتمكينه من اإلطالع على المراجع األجنبية.

المعارف المسبقة المطلوبة :قد سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في مرحلة الليسانس

محتوى المادة :محتوى المادة مرتبط بالمقاييس التي يدرسها الطالب في السداسي حيث يركز األستاذ على

المصطلحات القانونية وترجمة النصوص ذات الصلة بتلك المقاييس.
المراجع ( :كتب ،مطبوعات ،مواقع انترنيت ...الخ )
طريقة التقييم :امتحان
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